Noord en Zuid. Jaargang 17

bron
Noord en Zuid. Jaargang 17. Blom & Olivierse, Culemborg 1894

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_noo001189401_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

IX

Register van de voornaamste zaken, welke in den Zeventienden
Jaargang van ‘Noord en Zuid’ werden behandeld.
BLADZ.
Anagrams

481-497

Ball (John -)

102-104

Barlaam en Joasaph

97-101

Barreaux (Des -)

387

Bartas (Diu -)

388

Bilderdijk

218-226

Bossuet

324

Broekhuizen (Joan Van-)

107-111

Busken Huet

403-431

Byron (Lord -)

76-77, 319

Canning (George -'s dépêche op rijm)

394-397

Cats (Jacob -)

2, 5, 8, 97-101, 102-104, 398, 483

Chateaubriand

478

Chrysostomus

324

Coornhert

1, 4

Costa (Da -'s Meesterwerken, 1648 en
1848)

439-460

Dante

321

Eigenschappen en toestanden

535-545

Fénelon

324

Garnier (Invloed van - op onze
dramatisten)

193-208

Garrick

271

Gaspara Stampa aan Collaltino

104-107

Noord en Zuid. Jaargang 17

Génestet (De -)

498

Getalvoorstellingen.

547-548

Gwy de Vlaming van N. Beets

354, 364-368

Noord en Zuid. Jaargang 17

X

Blz.
Hamlet (Shakespeare's -)

393

Hellenbroek

53

Helmers

289-311

Heugenis van Wolfhezen (Potgieter's -) 461-468
Hooft (P.C. -)

198-204

Hooft (Mr. Arnoud -)

392

Hugo (Victor -)

13-14

Hugo en Elvire (van A. van der Hoop Jr.) 358-362
Hugo en Gisla, van J.P. Heije

368

Huygens (Constantijn)

8-12, 15, 16, 192, 226-232, 400-402, 490

Huygens en de Schilders

572-573

José van N. Beets

79-82, 349-353

Klopstock

324

Kuser, van N. Beets

349-353

Lamertine

319, 477

Land van Rembrand

427-431

Lannoy (Baronesse de -)

387

Leerling van Pankrates (Staring's -)

123-128

Lezen (Nauwkeurig -)

327-337

Lezen (Werktuiglijk -)

282-285

Lidewyde (Busken Huet's -)

413-420

Liefdes Vossevel (Cats' -)

192

Ligarius

321

Litterarische Fantasiën

420-427

Lodensteyn

473

Lucinianus

123

Maerlant (Jacob Van -)

14, 15

Mander (Karel Van-)

486

Noord en Zuid. Jaargang 17

Meleager

319

Montagu (Lady -)

319

Morgenzang (Van Broekhuizen's -)

109

Mosterd (Mr. Daniël)

487

Nieuwelandt (Guilliam Van -)

204-208

Offenbach

478

Onvoltooid verleden tijd (Verkeerd
gebruik van den -)

96

Noord en Zuid. Jaargang 17

XI

Blz.
Pastorie te Mastland (Van Koetsveld's
Schetsen uit de -)

47-56, 235-240, 500-510

Poëtiek (De nieuwere -)

129-141

Potgieter

39-46, 170-183, 372-379, 461-468

Racine

322

Ray (Alex. Van -)

2

Ray (C.A. Van -)

2

Renegaat (A. Van der Hoop Jr. 's -)

84-87

Revius (Jacob)

488

Robbeknol's vroegere meesters

568

Roemer Visscher (Anna -)

390

Romantiek

66-78

Romantiek in Nederland (De - in
Nederland)

66-88, 347-371

Roosje (Bellamy's - met Staring's
Vogelschieten vergeleken)

432-438

Sausure (De -)

564

Schleiermacher

564

Shakespeare

14, 15

Shakespeare (William -'s geboortedag,
door Potgieter)

372-379

Sharp (Mr.)

318

Sluyter (Willem)

491

Sonnet (Het -)

133-136, 385, 386

Spaansche Brabander (Brederoo's -)

142-169, 281-282

Spelling van De Vries en Te Winkel

575

Spelling (Nieuwste -)

17-34

Substantieven (Concrete en abstracte)

112-122, 240-266, 511-555

Synesis (Voorbeelden van -)

328, 377, 379

Noord en Zuid. Jaargang 17

Taalopgaven bij de akte van
hoofdonderwijzer(es) in 1894

272-278

Tegnèr

564

Ter gedachtenis (Potgieter's -)

170-183, 286-288

Theophile de Viau

109, 232

Thorwaldsen

563

Timon van Athene

379

Tormes (Lazarus de -)

142

Trommius (Abraham)

506

Valk (De - bij Boccaccio)

1-8

Vertalen

8-12

Noord en Zuid. Jaargang 17

XII

Blz.
Visscher (Roemer)

102-104

Vondel

11-14, 208-218, 399, 483

Waarheid en droomen (Jonathan's -)

267-271, 312-326, 468-480, 556-567

Werkingen

544-545

Werner (Zacharias -)

354-357

Zelfstandigheden (Zinnelijke -)

522-525

Zelfstandigheden (Onzinnelijke -)

526-535

Noord en Zuid. Jaargang 17

XIII

Register van Woorden en Uitdrukkingen, die in den Zeventienden
Jaargang van ‘Noord en Zuid’ besproken, verklaard of afgeleid
worden.
A.
Achter straten

Bladz.
149

Actum

316

Akst

332

Alem

156, 281

Alembiek

156

Anagram

482

Anch' is son pittore

324

Annus gratiae

48

Apologeten

472

Appeltje (Ik heb een - met je te schillen) 189
Arkadisch herder

237, 501

Arminianen

51

Automaat

235

B.
Baäl

51

Baan (Iets op de lange - schuiven)

381

Bachelor

329

Ban

458

Begrippen

251-266

Bemantelen

383

Benoni

565

Bergen verzetten

382

Beslissen (zich -)

503

Bethanië

473

Bijtschaep

570

Blond (Het - e Noorden)

317

Boa

60

Noord en Zuid. Jaargang 17

Boanerges

60

Bobbekop

61

Bobelijn

61

Bochel

61

Bochelen

61

Bocheljoen

61

Bode

62

Bodemerij

63

Bodemloos

63

Bodenbrood

63

Boef

63

Boeha

64

Boei

64

Boek

65, 184

Boekanier

185

Boekhandelaar

185

Boekhouden

186

Boekstaaf

186

Boekweit

186

Boekzaal

49, 187

Boel

187

Boeman

187

Boer

188

Boert

338

Boete

338

Boetpsalm

339

Boetstraf

339

Boezelaar

339

Boezeroen

339

Bogger

340

Bok

340

Bokaal

341

Bokking

341

Bolland

343

Bombrood

63

Noord en Zuid. Jaargang 17

Borg (Mijn -)

51

Botvieren

38

Bureaucratie

332

Buskruit

25

C.
Cathechismus

54

Casu (In -)

317

Noord en Zuid. Jaargang 17

XIV

Causa movens

Bladz
318

Censuur

239

Char-à-bancs

505

Chartismus

459

Chiasmus

378

Chignon

478

Cicerone

271

Comfortable

317

Competent

315

Consistoriekamer

235

Crematie

316

Cum annexis

49

Cum suis

509

D.
Dagmaan

315

Decipiatur ergo

48

Degene (verbuiging van -)

89-94

Dezelve

31, 52

Dignus

477

Domicilie van onderstand

55

Docht

191

Du

16

Dutselen

504

E.
E of ee

20, 23

Eblis

320

Effigie (In -)

268

Ei (Het- van Columbus

381

Elysium

271, 318

Noord en Zuid. Jaargang 17

Erwt

23

Esseërs

473

Euphemistisch

268

Exegese

510

Ex officio

508

Exotisch

315

F.
Feniks

271

Figuranten

50, 235

Fysionomie

476

G.
Galant

470

Garçon (Vieux -)

471

Gestudeerd

49

Gezel

286

Gijpen

337

Goed

238, 240

Gragen

506

Guillotine

398

H.
Hair

21

Hecuba

321

Heir

21

Herbarium

238

Herdersdicht

501

Herhalen (zich -)

56

Hesperiden

320

Hic jacet

471

Hinc illae lacrymae

507

Noord en Zuid. Jaargang 17

Historia morbi

507

Hoes

317

Home - rule

459

Hore

315

I.
Impermeabel

314

Indemniteit (Acte van -)

55

In folio

509

In forma

509

In optima forma

508

Inrichting

286

Inter amicos

237

J.
Jacobs-ladder

320

Jaer-gety der Struyckelsucht

574

Janus-aangezicht

477

K.
Kanefas

50

Kanonskogelmaat

316

Karpo

315

Keuvel

239

Kind-vrouw

564

Koninginnen

285

Kort aangebonde zijn

382

Krak

56

Kreen op iets zijn

53

Kwyten (zich -)

280

L.

Noord en Zuid. Jaargang 17

Landziekte

505

Leiddraad

381

Noord en Zuid. Jaargang 17

XV

Leuk

Bladz.
504

Liberaal

48

Lueus a non lucendo

317

M.
Maryland

505

Medusa

51

Meir

21

Meester

53

Meesteren

53

Melkinrichting

285

Miscere utile dulci

48

Mopsje

181

Morgenster

332

Mundus vult decipi

48

Muzen (Geleerde -)

471

N.
Narcotisch

48

Nausikaä

321

Nebo

564

Négligé (En -)

501

Noch

25

Nog

25

Nolens volens

49

Non bis in idem

480

O.
Olla podrida

475

Om(me)zien

41

Noord en Zuid. Jaargang 17

Omziens kilte ('t -)

30-44

Omnibus

480

Onbestemd

50

Ons

343, 344

Onstukken

344

Ont

344

Ontberen

345

Ontbieden

345

Ontfermen

345

Ontginnen

346

Ontmoeten

346

Ontraden

57

Ontslaan

57

Ontstentenis

58

Ontwaren

59

Ontzag

59

Ontzien

60

Ontzwavelen

60

Oratio pro domo
P.

563

Palmstad

564

Pandora (Doos van -)

269

Pantalon

15

Paradox

235

Passeeren (Eene akte -)

316

Paterstuk

506

Pauperisme

458

Peri

318

Persoon (Zonder aanzien des -)

569

Petit-maître

470

Philippica

321

Pia vota

50

Polyhymnia

558

Portorico

505

Noord en Zuid. Jaargang 17

Portuur

476

Potpourri

476

Praetor

47

Pretendent

501

Pro forma

510

Prompt

236

Proponent

236

Prosopographie

479

Prospero

320

Proteron husteron

377

Q.
Qualitae qua

477

R.
Rabbouni

473

Radix

473

Recitatief

48

Refactie-meesters

337

Régie

505

Regisseur

314

Reilt en zeilt (Zooals 't -)

35-38

Reminiscentiën

336

Repeal

459

Responsie

49

Reticuul

505

Rijdt en zeilt

36-38

Roer (Het - in de heg steken)

571

Rostra

470

Roué

470

S.

Noord en Zuid. Jaargang 17

Salamander

315

Salmagundi

475

Noord en Zuid. Jaargang 17

XVI

Salve

Bladz.
566

Semper idem

566

Sergie

53

Silhouetten

269

Snevel (Met een versierden -)

574

Socinianen

51

Stalen

268

Steek

238

Steen des aanstoots

570

Sum totus in illo

318

T.
Taliter qualiter

54

Tand (Boven den - raken)

508

Thallo

315

Thraso

321

Thule

332

Toer

564

Treil

35

V.
Valeriaan

507

Valreep

507

Vermaking

179

Veur

25

Vigileeren

53

Voluptas tragica

319

Voorstellingen

251-266

W.

Noord en Zuid. Jaargang 17

Wâre

53

Weesje

500

Wenst

337

Wiens

95

Woning in de lucht (De -)

320

Z.
Ziel en treil

35

Zodiac

316

Zuur (In een zuren appel bijten)

570

Zwart (Iemand - maken)

569

Noord en Zuid. Jaargang 17

1

Aren-lezing.
VIII. Voortzetting van blz. 564, deel XVI.
No. 34.

-

De vertelling van de Valk
bij Boccaccio, Jacob Cats
en anderen.

No. 35.

-

Constantijn Huygens en
zijn denkbeelden over
vertaling en vertalers.

No. 36.

-

Victor Hugo over Vondel.

No. 37.

-

Nog eens Shakespeare en
Jacob van Maerlant.

No. 38.

-

Een terugblik.

No. 34. - De vertelling van de Valk bij Boccaccio, Jacob Cats en anderen.
Na de Novelle van de d r i e R i n g e n is er geen verhaal van Boccaccio zoo algemeen
verbreid, zoo dikwijls bewerkt geworden tot proza- en dichterlijk verhaal, of ook tot
tooneelstuk en opera-tekst, als het verhaal van d e Va l k , de negende Novelle van
den Vijfden Dag in den D e c a m e r o n e . Dirck Volkertsz. Coornhert nam haar op
in zijn bloemlezing:V i j f t i g h / L u s t i g h e H i s t o r i e n o f t / N i e u w i g h e d e n
J o a n n i s B o c c a t i j /. Va n n i e u w s o v e r g h e s e t i n o n s e /
Nederduydtsche Spraecke door Dirck / Coornhert, Secretaris
d e r s t e d e / v a n H a e r l e m . t'Amsterdam, gedruckt bij Broer Jansz, woonende
op de Nieuwezijdsch Achterburgwal, in de Silvere Kan. De druk van 1644 door mij
geraadpleegd bevat als tweede deel, met nieuwe pagineering, de overige 50 verhalen
van Boccaccio; de vertaler daarvan teekent het voorbericht ‘Tot den Goetwillighen
Leser’ met de letters:
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G.H.V.B. De Editio princeps van Coornherts bloemlezing wordt door Dr. Bolte in
1568 gesteld; men zie daaromtrent het artikel van genoemden Duitschen beoefenaar
onzer letteren zoo even in de 1e aflev. van het 13e deel van het Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal en Letteren der Leidsche Maatschappij verschenen.
Jacob Cats bewerkte het verhaal om het op te nemen in zijn T r o u w r i n g , onder
den titel van: H u w e l i j k v e r o o r z a a k t u i t M e d e l i j d e n , o f d o o r e e n
s c h i e l i j k e n i n v a l v a n e e n e I t a l i a a n s c h e J o n k v r o u w e . - Het
allerlaatst werd het verhaal tot een blijspelletje bewerkt en te Amsterdam opgevoerd
onder den titel van: D e Va l k , i e t s u i t Va d e r C a t s , door Alex. van Ray,
denzelfden tooneelschrijver die in 1811, toen Keizer Napoleon en zijne gemalin
Amsterdam bezochten, het gelegenheidsstuk voor de volksvoorstelling had
geschreven, dat getiteld was: ‘de Zanggodinnen, door Mars op den Parnassus hersteld.’
Een mooie titel! En zeker een geestige allegorie, zooals van een karakterloos
oogendienaar te wachten was! Zulke lui waren er meer onder de nakomelingen van
het kloeke ras der 16e en 17e eeuw, in die dagen van duldelooze vernedering1).
Voor we iets meer van de tallooze navolgingen mededeelen, laten wij eerst den
korten inhoud van de novelle bij Boccaccio volgen.
Een jong edelman uit Florence, Federigo degli Alberighi, werd hartstochtelijk
verliefd op Monna Giovanna, een der schoonste vrouwen in de stad. Om haar
wederliefde te winnen liet hij kampspelen en

1) Was deze welbekende veelschrijver voor het tooneel de zoon van den beruchten C.A. van
Ray, aan wien in den Franschen tijd het onderzoek der Hollandsche boeken was opgedragen?
Of was hij het wellicht zelf? Die gevreesde keurmeester had den bijnaam van: ‘de dikke
boekenbeul.’ Het was een van die laaghartige zielen, die in de bange dagen der verdrukking
hart en geweten in hun beurs meedragen. Die Mijnheer van Ray was scherper dan eenige
Fransche policie-agent dier dagen maar zijn kon. Eens bijv. liet hij beslag leggen op de
gezangboeken der vreedzame Mennonietengemeente te Amsterdam, omdat er een gezangvers
in voorkwam, waarin over d w i n g e l a n d e n gesproken werd! Toch was het kerklied reeds
in gebruik lang voor Napoleon bekend was! Het is niet kwaad zich zulke feiten eens te
herinneren. De deugniet stond daarbij nog bekend, dat hij er niet tegen opzag het met zijn
oogendienaars-geweten op een akkoordje te gooien, zoo de Rijksdaalders, liefst Zeeuwen,
die een dubbeltje meer deden, hun klank lieten hooren. Onder de discussie met het barre
heertje, kon men dadelijk een wending aan het gesprek geven, door de handen in de
broekzakken te steken en met het geld te rammelen. Den armen Helmers daarentegen heeft
hij het gruwelijk lastig gemaakt!
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kostbare feesten aanrichten en deelde hij overal rijke geschenken uit. Monna Giovanna
echter, even deugdzaam als zij schoon was, bleef haar echtgenoot getrouw, en liet
de eerbewijzen van Federigo onbeantwoord. De overdadige geldverspillingen brachten
na eenigen tijd Federigo tot zulk een verval, dat hem ten slotte niets anders overbleef
dan een kleine boerenhoeve en een Va l k , dien men als den edelsten vogel van de
wereld kon beschouwen. Spoedig daarna stierf Giovanna's echtgenoot, doch de
geruïneerde minnaar dorst het thans niet wagen aanzoek te doen om de hand van de
schatrijke weduwe. Deze verliet met haar zoontje Florence om zich op een harer
landgoederen terug te trekken. Toevallig was dit verblijf niet ver van Federigo's
armoedig boerenstulpje gelegen. Zoo werd dan ook het knaapje met Federigo bekend,
en had hij dikwijls gelegenheid den prachtigen jachtvogel te bewonderen.
Weldra was het zijn vurigste wensch den schoonen vogel zelf te bezitten, doch hij
waagde het niet Federigo van dien wensch iets te laten blijken. Ongelukkig werd de
knaap omstreeks dien tijd ernstig ziek. De moeder verkeerde in den grootsten angst
om haar kind, en vroeg hem meermalen, zooals moeders bij haar zieke lievelingen
vaak plegen te doen, of zij hem ook met iets genoegen kon doen. Eindelijk kwam
het hooge woord er uit; de knaap beweerde dat, als hij Federigo's Valk had, hij stellig
heel spoedig beter zou worden. Nu besloot Giovanna, hoe moeilijk het haar ook viel,
om den versmaden minnaar van vroeger op te zoeken en hem om den valk voor haar
zoon te smeeken. Zij begaf zich met eene harer vriendinnen op weg, en vermoeidheid
van een te verre wandeling veinzende, trad zij de hoeve van Federigo binnen om uit
te rusten. Federigo was juist in zijn kleinen moestuin bezig, toen hij van het
onverwacht bezoek hoorde. Hij was niet weinig verblijd zijne nog steeds vereerde
Giovanna te zien. Intusschen bracht hem het verzoek van de dame om bij hem ook
het middagmaal te gebruiken, voor de wandeling terug ondernomen werd, in de
grootste verlegenheid; zijne keuken toch bood niets aan om zulk een rijke dame voor
te zetten. Terwijl hij zoo vergeefs rond liep om iets te vinden, viel zijn oog op den
valk, die op den beugel zat rond te gluren. Dadelijk nam hij het besluit, den vogel
op te offeren; hij slachtte hem en liet hem voor den maaltijd toebereiden. Toen nu
Giovanna na het middagmaal gelegenheid vond om de eigenlijke reden van haar
komst mede te deelen, en zij daarop hoorde, hoe de vogel om harentwil was
opgeofferd,
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werd zij bitter bedroefd, daar zij beefde voor den indruk dien het voorgevallene op
haar zoon zou maken. Tegelijk had zij diep medelijden met Federigo, die zich om
harentwil van het liefste en dierbaarste beroofd had, dat hij op aarde bezat. Weinige
dagen later stierf de knaap. Kort daarna drongen haar broeders op een nieuw huwelijk
bij haar aan. Zij wilde daarvan niets weten, tenzij Federigo, die zoo groote opoffering
betoond had, haar gemaal zou worden. In weerwil dat men met die keuze den spot
dreef, daar de uitverkoren bruidegom arm was, besloot zij het huwelijk door te drijven.
Zoo kwam dan toch Federigo ten slotte in het bezit van de innig geliefde vrouw en
met haar in het bezit van grooten rijkdom. Zij leefden samen nog vele jaren recht
gelukkig.
Het verhaal in Coornherts bloemlezing uit Boccaccio is een vrij getrouwe vertaling
van het oorspronkelijke; het heeft voor ons nog bovendien de aantrekkelijkheid, dat
het karakter der taal van de zestiende eeuw den eenvoud en het naïeve der inkleeding
van het oorspronkelijke zeer nabij komt. Wij maken hier opzettelijk melding van de
groote verdienste der vertaling van Coornhert, omdat de latere uitgave met de
ontbrekende verhalen tot een onjuiste gevolgtrekking aanleiding kan geven: die
ontbrekende verhalen toch zijn niet van Coornherts hand en ook niet naar het
oorspronkelijke bewerkt; zij zijn vertalingen uit de tweede hand en wel naar het
Fransch.
De verhouding van Cats' bewerking dezer vertelling tot het oorspronkelijke getuigt
van zelfstandigheid en oordeel. Dat Cats het oorspronkelijke van Boccaccio gekend
heeft, is uit enkele kleine trekken duidelijk op te maken. Hij noemt de beide personen
echter A c t a e o n en J o l i n d e , een verwisseling van namen, die bij den dichter niet
vreemd is, waar hij bestaande verhalen zelfstandig bewerkt. Wij zien uit het verhaal
van Cats, dat er een merkbare omkeering uit een moreel oogpunt heeft plaats gehad
sedert het midden der veertiende eeuw. Bij Boccaccio toch wordt Federigo verliefd
op een gehuwde vrouw, en hij stelt het, evenals in veel andere verhalen, ook hier zóó
voor, alsof dat de meest gewone en onschuldigste zaak der wereld is, waarbij
hoogstens een woordje van lof aan de standvastige Giovanna ten beste wordt gegeven,
omdat zij zijn liefdebetuigingen niet beantwoordde. Reeds Cats gevoelde dus, dat er
in het oorspronkelijke verhaal iets in de voorstelling gelegen was, wat met de hoogere
begrippen van latere tijden in volstrekte tegenspraak komt. Te eer maak ik hierop
opmerkzaam, omdat in de keurige en fijn-dichterlijke
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bewerking van Longfellow dezelfde wijziging als bij Cats voorkomt: bij beide dichters
is de innige liefde van den jonkman aan een ongehuwde jonkvrouw gewijd. En al
zouden sommige lezers de wijziging in de zedelijke begrippen van later tijd nu niet
zoo stellig een voordeel achten, - want zoo zijn er, - toch is in ieder geval de afwijking
van het oorspronkelijke door Cats en Longfellow in het voordeel van het verhaal
zelf. Den held van het verhaal, den verliefden Federigo, valt door die wijziging de
onvoorwaardelijke sympathie ten deel van den lezer, de belangstelling in den loop
van het verhaal zoowel als in de personen wordt er door verhoogd. Nog een andere
afwijking komt bij Cats voor, die ook een gelukkige vinding kan heeten. De zieke
knaap is bij hem niet de zoon van Giovanna, de vereerde van Federigo, maar van de
tante der uitverkoren jonkvrouw. De tante doet, nadat zij het verlangen van haar zoon
gehoord heeft, bij de nicht aanzoek om naar Actaeon (Federigo) te gaan en hem den
valk af te koopen. De nicht gaat met een jolig gezelschap er op uit, en als zij gehoord
heeft, welk gerecht haar is voorgezet, schenkt zij den zoo lang afgewezen minnaar
de hand Nu ontloopt Cats door deze wijziging het bezwaar, dat met de opoffering
van den valk toch tevens voor de bedroefde moeder de gedachte aan het sterven van
haar kind verbonden is, haar zoon toch sterft kort na haar terugkomst. De
veranderingen bij Cats zijn dus inderdaad volkomen gemotiveerd.
Ware ook hier niet de gewone kwaal van Cats, dat hij te langwijlig bij enkele
bijzonderheden stilstaat, dan zou men voor deze 17e eeuwsche bewerking van
Boccaccio's verhaal, niet anders dan lof over hebben. Het afscheid van den Valk,
bijv., is eenvoudig en treffend:
Als nu mijn treurig hart geen raad en scheen te weten,
Zag ik mijn lieven Valk, gelijk hij was gezeten,
Tot mijnen dienst bereid; ik zag den vogel aan,
En zeide binnensmonds: ‘Uw leven is gedaan:
Trouw beest, al is 't mij leed, ik moet u heden dooden,
Ik moet tot uwen kost mijn beste vrienden nooden,
Ik moet u hinder doen, hoe waardig dat gij zijt,
Dat eischt de strenge nood, en even deze tijd.’

Dat zijn verzen die men niet zoo dagelijks bij Cats ontmoet. En na de ontdekking
aan Jolinde (Giovanna) van hetgeen was voorgevallen besluit hij:
‘Ziedaar, eerwaarde maagd, hieruit zoo kunt gij weten,
Wat dat gij voor gebraad aan tafel hebt gegeten:
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Ik weet, 't is taai geweest en geenszins naar den eisch,
Maar 't is mijn laatste goed, e n 't i s m i j n b e s t e v l e i s c h .’

En een zeer fijnen trek merken wij op in den regel, die volgt op de aangehaalde
woorden, waarin Federigo den Valk toespreekt; als hij den vogel zijn besluit heeft
toegeroepen, volgt er:
‘De vogel stond verbaasd en scheen te willen klagen,
Of van mijn wreed bedrijf den grond te willen vragen.’

Nu nog enkele aanwijzigingen omtrent andere navolgingen van Boccaccio's verhaal.
Vooreerst moet men daarbij melding maken van Hans Sachs' verhaal ‘D e r
E d e l f a l k (1543), welk dichtstuk volgens de verklaring van Hans Sachs zelfs
rechtstreeks aan Boccaccio ontleend is.
De eerste die de vertelling in dramatischen vorm bewerkte was de Spaansche
dichter L o p e d e Ve g a (1562-1635); zijn stuk droeg den titel van: E l H a l c o n
d e F e d e r i c o . In dit stuk volgt de dichter onzen Boccaccio ook daarin, dat hij
Celia (Giovanna) tot een gehuwde vrouw maakt. Men vindt dit Spaansche tooneelstuk
in zijn geheel afgedrukt door Rudolf Anschütz, in zijn monografie: Boccaccio's
N o v e l l e v o m F a l k e n . Het stuk is zeker niet een van de minste der drama's
van Lope de Vega, en het zou mij niet verwonderen, als er te eeniger tijd een
bewerking voor het Hollandsche tooneel teruggevonden werd, daar de stof weldra
in de tooneelwereld zeer bekend werd.
Toch zijn de bewerkingen voor het tooneel niet rechtstreeks aan Lope de Vega te
danken; veeleer danken wij ze aan L a F o n t a i n e , die Boccaccio's verhaal in zijne
C o n t e s e t N o u v e l l e s opnam onder den titel van L e F a u c o n . Sedert werd
het verhaal opnieuw populair en leverde het aan D a u v i l l i e r s de stof voor een
‘Comédie en un acte, en vers,’ getiteld: L e F a u c o n , o u l a C o n s t a n c e , welk
stuk in 1718 verscheen. Sedert volgden andere tooneelstukken en ook opera-teksten,
waarvan La Fontaine's verhaal meestal de grondslag uitmaakte. Merkwaardig is
daaronder de ‘Comédie en trois actes, en prose’, getiteld: L e F a u c o n e t l e s
O y e s d e B o c c a c e van Delisle, den ons door Bilderdijk welbekenden dichter
van het ‘Buitenleven.’ Zooals reeds uit den titel blijkt, zijn in dit stuk twee novellen
van Boccaccio ineengeweven, die van D e Va l k en het verhaal waarin een vader
zijn zoon van allen omgang met meisjes verstoken houdt, en bij de eer-

Noord en Zuid. Jaargang 17

7
ste ontmoeting met een vrouwelijk wezen hem wijs maakt, dat het ganzen zijn, waarop
de jongeling zeer sterk zijn verlangen te kennen geeft om zulk een gansje te bezitten.
Ook Delisle laat in zijn ‘Comedie’ de dame ongehuwd verschijnen. Onder de
opera-teksten zijn vooral bekend geworden Sédaine's L e F a u c o n en J.
Barbier-Carré's bewerking als ‘Opéra comique en deux actes: L a C o l o m b e .’ In
Duitschland verscheen in 1738 een getrouwe navolging van La Fontaine's verhaal
door Hagedoorn, terwijl uit G r o e t h e 's nagelaten briefwisseling met Frau von Stein
blijkt, dat de dichter zich ernstig met de dramatische bewerking van Boccaccio's
novelle heeft bezig gehouden. Het stuk is echter tot heden nog niet ontdekt.
Geen enkele dichter heeft Boccaccio's vertelling tot zulk een volkomen en edel
gedicht weten te bewerken als L o n g f e l l o w in zijn T h e F a l c o n o f S e r
F e d e r i g o . Het is het tweede gedicht (The Student's Tale) van het eerste deel der
‘Ta l e s o f a Wa y s i d e I n n (1863). Longfellow's gedicht laat La Fontaine's
verhaal in zijne C o n t e s ver achter zich; 't is ook in meer dan één opzicht een
veredeling van Boccaccio's vertelling te noemen, terwijl het in naïveteit van
voorstelling daaraan gelijk staat en in teederheid van gevoel het verre overtreft. Gelijk
reeds gezegd is, Longfellow laat Federigo een hevigen hartstocht opvatten voor
Jonkvrouw Giovanna, die echter, deels door bloedverwanten gedwongen, haar hand
aan een ander rijk edelman schenkt, waarop Federigo zich terugtrekt. Hoogst poëtisch
is de wijze waarop Longfellow schildert, hoe er langzamerhand vriendschap ontstaat
tusschen den jongen zoon van de weduwe en den teruggetrokken Federigo, waardoor
ook het verlangen van den knaap om den Valk te bezitten duidelijker gemotiveerd
wordt.
Na de schoone bewerking door Longfellow, die alle andere overtreft, kan nog in
aanmerking komen de dramatische bewerking door Lord Tennyson, een stuk dat in
1879 het eerst in St. James-theater is opgevoerd. De behandeling der stof is zeer vrij;
ook heeft Tennyson gebruik gemaakt van enkele gegevens in Fransche bewerkingen,
onder andere, in die van Dauvilliers en vooral in die van Sédaine's Opera Comique.
Thans blijft nog de vraag over, of Boccaccio, wiens vertelling de stof tot zoo
velerlei bewerkingen na hem geleverd heeft, niet zelf de stof voor zijn verhaal aan
een oudere bron ontleend heeft. Het antwoord kan wel niet anders zijn dan:
ongetwijfeld. Boccaccio zegt
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zelf uitdrukkelijk, dat hij het verhaal uit den mond van een voortreffelijk Florentijnsch
edelman, Coppo di Borghese geheeten, als zuivere waarheid heeft opgenomen. Verder
heeft men tot heden niet kunnen komen. Wel meent Lévêque in zijne Les Mythes et
les Légendes de l'Inde et de la Perse, dat de oorsprong in de Pantschatantra, (de
v i j f B o e k e n ), vertaald door Benfey, een verzameling van Oostersche verhalen
te zoeken is, doch deze bewering wordt niet aangenomen. Is het verhaal van
Oosterschen oorsprong, dan zal het door de Arabieren over Spanje verbreid zijn
geworden. Dat Jacob Cats de stof door Coornherts vertaling heeft leeren kennen,
geloof ik stellig. Een Fransche bewerking bestond nog niet; die van La Fontaine
verscheen lang na Cats. Het kan echter ook zijn, dat Cats een Fransche vertaling van
den Decamerone tijdens zijn verblijf te Orleans heeft leeren kennen. Dat verblijf toch
is voor zijn kennis en ontwikkeling van groote beteekenis geweest.

No. 35. - Constantijn Huygens en zijn denkbeelden over vertaling en vertalers.
Als men de meening van Huygens over Vertalingen hoort, dan staat men verbaasd,
dat onze dichter zich ooit aan vertalingen gewaagd heeft. En maakt men met sommige
dier vertalingen kennis, dan staat men heelemaal verbluft; men moet soms het
oorspronkelijke opslaan om te weten wat de dichter eigenlijk bedoelt. Dit is evenzeer
van toepassing op zijn vertalingen uit I l P a s t o r f i d o , het beroemde herderspel
van Guarini. Zelden is Europa zoozeer onder den invloed geweest van een
letterkundige beweging als na de verschijning van Tasso's herderspel A m i n t a en
het zooeven genoemde van Tasso's tijdgenoot en mededinger. Ook de meest
geestdriftige voorstander van de Renaissance heeft zich aan die beweging niet kunnen
onttrekken. Huygens, de dichter die zoo bij voorkeur de Latijnsche muze het hof
maakte, offerde mede aan de mode van den dag, toen hij zijne vertalingen van de
fragmenten leverde, ontleend aan Guarini's herderspel. Dat ook Vondel onder den
invloed der beweging is geweest, blijkt uit zijn Leeuwendalers. En Hooft gaf na de
Italiaansche reis onmiddellijk zijn herderspel G r a n i d a uit.
Huygens laat zijn fragmenten van ‘Il Pastor fido’ voorafgaan door eene
‘Vo o r -m a n i n g ,’ een soort van voorbericht, dat tegelijkertijd
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een waarschuwing moet zijn om niet te veel verwachting van zijne vertaling te hebben.
Hij-zelf toch toont daarin aan, dat hij nooit met vertalingen van gedichten bijzonder
ingenomen is geweest. Zoo men dus bij zulk een algemeen gelezen en bewonderd
herdersdicht als dat van Gruarini teleurgesteld mocht zijn, als men de vertaling met
het oorspronkelijke vergelijkt, dan voorkomt de vertaler ieder verwijt, daar hij zich
zeer goed zelf bewust is van het gebrekkige eener overzetting in gebonden stijl. Door
het oordeel van den lezer aldus den pas af te snijden, geeft hij aan den anderen kant
het recht tot de vraag: waartoe dan deze vertaling in het licht gegeven? Doch onze
oude dichters, Huygens zoowel als Vondel en anderen, waren op dat punt zeer weinig
consequent.
Het is intusschen wel de moeite waard op enkele geestige en schilderachtige
uitdrukkingen van Huygens' ‘Voor-maning’ te wijzen; te meer, nu de uitgever van
Huygens' werken, Dr. Worp, ons den grooten dienst bewezen heeft ook het
oorspronkelijk voorbericht, welks plaats door de Voor-maning is ingenomen, mede
te deelen.
Het slot van zijn begeleidend schrijven bevat een snedige opmerking. Huygens
vraagt: ‘Want, zonder ons te vleien, zijn de vertalingen van fraaie Schriften veel
meer dan schaduwen van schoone lichamen? Ende zijn die niet, - namelijk die
schaduwen, - menigmaal de ongelijkste, de slimste, de mismaaktste?’ - Het beeld is
ongewoon, maar uitgelezen. Ook het begin treft ons om de juistheid van oordeel.
‘Neemt men de ruimte in het overzetten, zoo kan de waarheid niet vrij van geweld
gaan: staat men scherp op de woorden, zoo verdwijnt de geest van de uitspraak.
Vinden wij dit waar in den ongebonden stijl, wat kan men van vertaalde Dichten
hopen, die geen verstandigen zullen ontkennen het derde deel van hare waarde den
aard van schrijven schuldig te zijn.’
De dichter en vertaler toont in die uitspraak duidelijk de stelling te zijn toegedaan,
dat vertalen, zelfs van proza, een ware kunst kan heeten, zoo de kunstbewerking met
geweten wordt toegepast. Die overtuiging omtrent de K u n s t v a n v e r t a l e n
komt nog krachtiger uit in het oorspronkelijke voorbericht. ‘Men kent mij,’ zoo luidt
de bewering, ‘voor een stout w e d e r s p r e k e r (tegenstander) van alle Overzettingen.
Zelfs van degenen, die ik bekenne dat nuttigheidshalve niet en behooren wedersproken
te worden, kan ik mij kwalijk beletten te walgen, zoo wanneer het zich gedraagt, dat
ik de oorspronkelijke tale versta ende mij zoo stege menschen ontmoeten, die
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ook de overzetting boven het overgezette derven verheffen.’ En terecht verdedigt hij
dit wel wat apodictisch beweren door er aan toe te voegen: ‘Want dewijl de stoffe
dezelfde blijft, ende mitsdien dat over-prijzen (overschatten) alleen op de aardigheid
van het uitspreken (de wijze van uitdrukking) gevest wordt, m e e n e i k n o o i t
t o e t e s t a a n d a t o o i t d e To l k d i e e i g e n e a a n g e n a a m h e i d , o f
b e t e r , d i e a a n g e n a m e e i g e n s c h a p v a n d e n Vo o r z e g g e r s
w o o r d e n g e n a k e n k a n ; tenzij bij omspraken, die dan menigmaal zoo
ongevoellijk van de waarheid afleiden, dat men nog beter de oprechte rouwigheid
(ruwheid) uitstaan zoude, dan het gevaar van bedriegelijke bijwegen.’ Kan het juister
en geestiger gezegd worden? Het schijnt dat de Fransche vertalers van Guarini's
P a s t o r f i d o Huygens zeer ontstemd hebben. De vertalingen in proza van dit
‘aardige Italiaansche werk,’ zooals Huygens het noemt, hebben zoozeer zijn wrevel
opgewekt, dat hij, zoo hij het oorspronkelijke niet kende, van Guarini zou gedacht
hebben, wat geleerde Luiden van een Homerus zeiden, zoo zij hem alleen uit
L a t i j n s c h e overzettingen kenden, luiden die ernstelijk gevraagd hebben: ‘o f
die gekke Griek ook bij menschen van verstand in achting
w e z e n k o n d e .’ En wat de vertaling in Fransche verzen betreft, zij was al niet
veel beter in zijn oog. Vindt hij aan den eenen kant, dat zij ‘maar van de middelmatige
is,’ aan den anderen kant moet hij nog bekennen, dat zulk een vertaling niet meer is
dan ‘een kunstig beliegen’ van den oorspronkelijken schrijver, zoodat hij niet laten
kan ‘dien Overzetter òf van onwetendheid, òf van onachtzaamheid, òf veeltijds van
beiden schuldig te houden.’ Uit alles blijkt, hoe conscientieus Huygens het werk van
vertalen opvatte, vooral met het oog op den eerbied aan den oorspronkelijken auteur
verschuldigd.
Ten slotte moeten wij nog vermelden, dat Huygens in zijn voorbericht een pleidooi
houdt voor het rijmlooze vers, waaromtrent hij anders, volgens zijn eigen woorden,
al even bevooroordeeld was als het gros zijner land- en vooral zijner tijdgenooten.
‘In een woord,’ vervolgt hij, ‘de R i m a s c i o l t a , het rijmeloos ongebonden dicht
van de Italianen heeft mij doen hopen, dat men met even zoo veel bods ten naastenbij
even zoo ver reiken zoude mogen. En, zeide ik, dewijl zich die sterke Pennen die
ruimte geven, wat reden dwingt ons tot scherperen dwang?’ Met andere woorden:
als zelfs grooter meesters zich van de grootere vrijheid die het rijmlooze vers aan-
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biedt bediend hebben, wat zou ons dan dwingen den geest te binden in de ketenen
van het rijm. Zelfs gaat hij nog een stap verder en bekent guluit, dat hij, waar hij in
de kooren zich stipt aan maat en rijm van het oorspronkelijke gehouden heeft, de
waarheid (de getrouwheid) ‘vrij wat k r a c h t s g e l e d e n h e e f t , immers vrij wat
verciering, zoo het geen v e r k l e i n i n g heeten moet.’
Het is een jammer voor onze letteren geweest, dat die meening van Huygens bij
ons volk geen ingang heeft gevonden: ons volk bleef verstokt in het naar zijn meening
rechtzinnig geloof, dat poëzie en rijmen één zijn, zelfs - dat gerijmde regels reeds
poëzie in haar innigste wezen zijn: het rijmt en dus is het poëzie.
Het zou niet heel nobel zijn, Huygens denkbeelden over vertalingen van verzen
te toetsen aan de fragmenten, waaraan zijne ‘Vo o r -m a n i n g voorafgaat. Men zou
billijkheidshalve daarbij moeten bedenken, dat het Italiaansch van Guarini een taal
is, die reeds tot volle ontwikkeling is gekomen om zich als vorm van de hoogste
poëzie te kunnen leenen, terwijl Huygens zelf, toen hij zijn voorbericht gaf - 1623,
- nog steeds mede hielp het Dietsch tot edeler vorm op te voeren.
Daarom besluiten wij liever met op Vondel's denkbeelden te wijzen, waar hij even
als zijn vriend op vertalingen van verzen wijst. Toevallig vinden wij die denkbeelden
in een opdracht aan dienzelfden vriend, aan Constantijn Huygens, die de
Vo o r -m a n i n g schreef. Het is de opdracht van de proza-vertaling der werken van
Publius Virgilius; men bedenke, dat Huygens zijn voorbericht in 1623, Vondel zijn
opdracht in 1645 schreef. Een paar zinsneden halen wij hierbij aan.
‘Den Latijnen,’ zoo heet het, ‘zal deze vertaling min dan den Nederduitschen
behagen, wanneer ze zien, hoe de Fenix (Virgilius) hier vrij wat van zijne blinkende
vederen gelaten hebbe: want indien, gelijk sommigen drijven, onder elk woord,
lettergreep en letter eenige geheimenis van zin of klank schuilt; wat moet er
noodzakelijk door de ongelijkheid der beide talen, en heuren ongelijken aard en
eigenschappen, en het verschil van namen en woorden, die teekens der beteekende
zaken zijn, gespild worden en verloren gaan, ook zelfs aan bloemen en geuren van
welsprekendheid.’ Verder spreekt Vondel over het verschil van proza en verzen,
waarop hij vervolgt: ‘Hierom mocht de Vertolker liever Augustus Hofzwaan in rijm
en op maat leeren opzingen: maar hoeveel meer had er de
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Mantuaan van zijn vederen moeten laten, indien men zijnen geest door benauwdheid
van voeten en rijm bestond te prangen en te knijpen, en uit verlegenheid te rukken,
te plukken, en ter nood doorgaans met geleende pluimen van rijm- en- noodige
stopwoorden te dekken. Het vertaalde te rijmen, zonder afdoen of toedoen, is kwalijk
mogelijk, ja onmogelijk, en dwaalt meestal min of meer af van het vertaalde. Ik zag
hem dan niet nader nochte eigenlijker dan door o n v e r z e n en o n r i j m uit te
beelden, om den Nederlander te levendiger Maroos ziel in te boezemen, hem te beter
te dienen, en meteen den Latijnist, wien het Latijn nu misschien smakelijker wil
vallen, wanneer hij de eigenschappen der Roomsche met onze moederlijke sprake
zoo na overeen gebracht, en den stijl en rede zoo vlak en effen gevlijt ziet, als mij
mogelijk was.’
En toch ondernam en voltooide Vondel in later jaren, naast deze vertaling in proza,
nog een vertaling in rijmende Alexandrijnen. Huygens spreekt zijn weerzin uit van
alle vertalingen in poëzie, - en hij levert tegelijk fragmenten uit Guarini; Vondel
betreurt het, dat de Fenix zijn schoonste veeren moet laten, waar men zich door rijmen stopwoord geweld moet aandoen, en toch kan hij zijn Virgilius niet uit de hand
leggen, zonder hem in Nederduitsche rijmen te laten spreken.
Liever dan daarbij stil te staan, merken wij ten slotte op, dat het medegedeelde
omtrent de Vo o r m a n i n g niet anders dan Huygens in een gunstig licht kan plaatsen.
Huygens was de eerste onzer dichters, die er op wees, d a t v e r t a l e n e e n
g e w e t e n s z a a k i s , zoo ten opzichte van het vertaalde kunstwerk, als ten opzichte
van den oorspronkelijken dichter, ook wel degelijk ten opzichte van de moedertaal
en eigen volk.
In een land waar zoo veel vertaald wordt als in het onze, mogen Huygens woorden
wel eens in herinnering worden gebracht. De Italianen hebben het overal welbekende
spreekwoord: ‘t r a d u t t o r e , t r a d i t o r e ’; ‘v e r t a l e r , v e r r a d e r ’; Huygens doet
bij alle vertalers een beroep op hun waarheidszin en goede trouw.
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No. 36. - Victor Hugo over Vondel.
Een van de zonderlingste boeken in deze eeuw geschreven is dat van Victor Hugo,
getiteld W i l l i a m S h a k e s p e a r e . Het verscheen in 1864, naar aanleiding van
het driehonderdjarig geboortefeest van den Engelschen dichter. Dr. Van Vloten
wijdde in het tweede deel van zijn L e v e n s b o d e een belangrijk artikel aan het
boek in vereeniging met het bekende bundeltje van G. Rümelin, Shakespeare-Studiën,
een boek wat indertijd niet minder van zich deed spreken, zoo in Engeland als in
Duitschland. Van Vloten schreef aan het hoofd van zijn artikel: ‘Gezond Verstand
en Onzin over Shakespeare.’ Niets wat eenigszins op het gebied van kunst, wetenschap
en letteren de aandacht trok, ontsnapte gedurende een reeks van jaren aan den scherpen
blik van Van Vloten, vandaar dat de 12 deelen van den L e v e n s b o d e een revue
vormen, die voor het nageslacht van niet minder beteekenis zal zijn dan de kritieken
van Busken Huet, waar men de geschiedenis onzer letteren in de tweede helft dezer
eeuw wil volgen. Geen wonder dat Van Vloten zich verbaasde over den fantast, die
op de plaats zijner ballingschap, het eiland Jersey, zulk ‘een onzinnig boek’ kon
schrijven. Er zijn heerlijke, dichterlijke invallen in Victor Hugo's ‘William
Shakespeare’, maar ook wonderlijke dwaasheden, zoodat Van Vloten eindigde met
zich al lezende te vermaken en toen zijn artikel schreef, een keurlezing der meest
grillige exclamaties bij den dichter opgevangen.
Een enkel zeer curieus staaltje van Hugo's nauwgezetheid in het uitslaan van zijn
dwaasheden is Van Vloten's aandacht ontgaan; anders had hij er stellig melding van
gemaakt. Het komt voor op de bladzij, waar Hugo den naam van Vo n d e l noemt.
Hij wijst er op, hoe de groote dichters steeds vervolgd zijn door ijveraars en de
dienaren van regeeringen; hoe zij blootgesteld waren aan de verdachtmakingen hunner
tijdgenooten, veelal ook aan den haat en den nijd hunner mededichters. Hier moet
Vondel dienst doen, ook al toont de schrijver, dat hij totaal een vreemdeling is en
dus eerst wel eens eenig onderzoek op het gebied der feiten had mogen doen. De
zonderlinge passage luidt aldus:
‘Le pédant élevé à la dignité d'argousin, rien n'est hautain comme cette bassesse.
Voyez, après les luttes des arminiens et des gomaristes, de quel air superbe
S p a r a n u s B u y t e r , la poche pleine des florins de M a u r i c e d e N a s s a u ,
dénonce J o s s e Vo n d e l
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et prouve, de par Aristote, que le P a l a m è d e de la tragédie de Vondel n'est autre
que Barneveldt; rhétorique utile, d'où B u y t e r extrait contre Vondel trois cents écus
d'amende et pour lui une bonne prébende à Dordrecht.’
Wij behoeven daar niets meer bij te voegen; 't is al te gek! Slechts blijft de vraag,
die ons telkens invalt: Wie kan toch die B u y t e r zijn, door Hugo met zooveel
‘rhetorischen’ zwier op het tooneel geroepen? Hoe komt hij aan dat personage?

No. 37. - Nog eens Shakespeare en Jacob van Maerlant.
Bekend is in Shakespeare's aantrekkelijk landspel As you like it, ‘Zoo als ge wilt,’
de geestige beschrijving van de verschillende tijdperken in het menschelijk leven.
Wellicht zou het beter zijn te spreken van de zeven verschillende toestanden in het
menschelijk bestaan te onderscheiden. De wijze waarop de ouderdom geteekend
wordt, is een schilderstukje op zich zelf. Reeds hebben wij op de overeenstemming
van een paar plaatsen aan hetzelfde stuk ontleend gewezen, en een paar gelijkluidende
bij Vondel, Maerlant en Bilderdijk. De beschrijving van den ouderdom in het zevende
tooneel van het tweede bedrijf brengt mij heden wederom een plaats in herinnering
bij Maerlant, nam. in zijn N a t u r e n B l o e m e , waar ook de vroegere aanhalingen
aan ontleend zijn1). De ouderdom wordt in Shakespeare's A s y o u l i k e i t , aldus
afgeschilderd:
‘The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side,
His youthful hose well saved a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness, and mere oblivion:
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans every thing.’

In deze beschrijving of liever teekening vinden wij een merkwaardigen weerklank
op Maerlants schildering van den ouderdom in die

1) Zie deel XVI, blz. 334.
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afdeeling van zijn N a t u r e n B l o e m e , die den titel draagt van de Bestiaris, vers
25 blz. 10 in de uitgave van Eelco Verwijs, Groningen Wolters. Eerst geven wij
Shakespeare's woorden terug.
‘Het zesde levensperk
Maakt hem tot maagren Pantalon, op sloffen,1)
Den neus gebrild en met gevulde zakken;
De jonglingshozen, trouw bewaard, zijn thans
De siddrende scharminkels veel te wijd;
De zware mannestem, opnieuw verkeerd
Tot kinderlijke schelheid, piept en krijscht
In iedren klank. Het laatst bedrijf van alles,
Waarmeê dit vreemd afwislend drama sluit,
Is tweede kindschheid, suffende ouderdom,
En zonder oogen, zonder smaak en tanden,
En zonder wat niet al!

En nu de natuurgetrouwe plaats bij Jacob van Maerlant; 't is een meesterstukje in
zijn soort, wat teekening betreft. Er zijn meer van die naïve fragmentjes bij Maerlant,
zoo men er maar oog voor heeft!
Als die mensce lijt
Van LXX iaren die tijt,
Gaet hi suffen ende rasen.
Hem dinct al die werelt dwasen;
Al dat hi siet dat dinct hem quaet;
Hi lachtert al dat waele staet,
Maer hi priset dat daer was;
Dat er nu es dinct hem gedwas;
Sine crachten die tebreken
In allen dingen, sonder in 't spreken.
Dat ander liede bringen voort,
Dinct hem wesen dulle woort,
Ende 't sine dinct hem wijsheit groet.
Dese outheit loept toter doet.’

No. 38. - Een terugblik.
Naar aanleiding van No. 19 der ‘Aren-lezing’, in deel XVI, afl. 3, getiteld:
‘Constantijn Huygens, Lord Bacon en Ben Jonson’

1) Pantalon was een karakter in de oude Italiaansche pantomime en verscheen gewoonlijk zooals
Shakespeare hem hier beschrijft; in de zeventiende eeuw was het een welbekende verschijning
op alle tooneelen van Europa, ook nog lang daarna.
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heeft de uitgever van Huygens, Dr. Worp, de welwillendheid mij een belangrijke
mededeeling te doen. Dr. Worp schrijft mij, dat Huygens den kanselier Lord Bacon,
den auteur van den eersten bundel E s s a y s in Engeland, persoonlijk gekend heeft.
Dit blijkt uit Huygens' onvoltooide en onuitgegeven A u t o b i o g r a f i e . Huygens
bewonderde het genie van den Engelschen wijsgeer en staatsman, maar was alles
behalve ingenomen met zijn karakter.
Deze mededeeling is van werkelijk groot belang en moet bij ieder den wensch
doen rijzen, dat deze autobiografie zoo spoedig mogelijk zal worden uitgegeven.
Wie weet wat gewichtige mededeelingen zij vervat, vooral met het oog op Huygens'
tijdgenooten en de vreemde staatslieden of letterkundigen met wie hij in aanraking
kwam op zijne reizen, zoo naar Venetië als naar Engeland. Zij mag ons wezenlijk
niet onthouden worden.
En omtrent het gebruik van den tweeden persoon enkelvoud d u , bij Huygens
voorkomende in het bijschrift aan Ben Jonson ontleend, 1628, wordt door Dr. Worp
nog op andere gedichten gewezen, waarin d u gebezigd wordt, zoodat het aangehaalde
voorbeeld niet het eerste of eenigste is. Men zie, bijv. de B i d d a g s b e d e , 1624,
deel II der nieuwe uitgave.
Nog merk ik op, naar aanleiding van dien tweeden persoon enkelvoud, dat men
er mij terecht op gewezen heeft, dat ik mij ergens onduidelijk heb uitgedrukt en dus
de vorm h a n g d y , geenszins staat voor h a n g s t d u of h a n g s t u , maar een
samentrekking is van h a n g t g h y , verzacht tot h a n g d y of eenig ander werkwoord
verbonden met g i j . Dat die vorm zeer oud is blijkt onder anderen ook uit den eersten
druk van Coornherts bloemlezing van Boccaccio, door mij in No. 34 ter sprake
gebracht. In het verhaal van d e Va l k zegt bijv. het zoontje tot de moeder
(Giovanna): ‘K o n d y zoo vele doen Moeder, dat ik Frederickx Valck mach
verwerven’ enz. Deze eerste druk dagteekent van 1568, daar er tot heden geen
vroegeren druk ontdekt is. Aan Dr. Worp en anderen mijn dank voor hun
belangstelilng in mijn A r e n -l e z i n g .
(Wordt voortgezet).
A.S. KOK.
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Ja, onaannemelijk!
Eenige opmerkingen naar aanleiding der jongste brochure van Dr.
R.A. Kollewijn1).
Wien ter wereld kan het iets schelen, of gij schrijft zooals gij spreekt? Gij
moet spreken zooals men spreekt en schrijven zooals men schrijft.
BUSKEN HUET.
Ik ben onderwijzer, leeraar, noch examinator. Misschien zal deze of gene zeggen,
dat ik dan liever in den spellingstrijd van onze dagen onzijdig moest blijven. Het
komt mij echter voor, dat ik daardoor des te meer kans heb, de zaak op zichzelf buiten
alle persoonlijke overwegingen te beschouwen. Een ander bezwaar rees terstond bij
mij zelven op: ‘de heer Den Hertog is mans genoeg om zich zelf tegen Dr. Kollewijn
te verweren.’ Zeker; maar behalve zijne grieven tegen de nieuwe taal en spelling het gaat waarlijk niet om spelling alléén! - die ik ten volle deel, zijn er m.i. nog andere
aan te voeren, gedeeltelijk - met bescheidenheid gezegd - van hoogeren aard en
gewichtiger strekking. Niemand beschouwe dus deze bladzijden als een poging om
op het antwoord van den heer Den Hertog - dat zeker niet zal uitblijven - vooruit te
loopen, laat staan, het overbodig te maken; maar veeleer als een beschouwing, om
zoo te zeggen op iets verderen afstand en daardoor onder anderen gezichtshoek. Zien
hij en ik op die wijs hetzelfde, dan is de waarschijnlijkheid des te grooter, dat wij
beiden juist zien.
Beginnen wij met het geschrift van Dr. K. punt voor punt na te gaan.

1) Onaannemelijk? door Dr R.A. Kollewijn, Zutphen, W.J. Thieme & Cie.
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Reeds in het begin van den strijd deelde ik den heer Hettema, medelid van 't Voorl.
Best., mijn twijfel mede, of zijne veranderingen wel in alle opzichten
vereenvoudigingen zouden blijken. Aanleiding gaf mij de voorgestelde afschaffing
van 't onderscheid tusschen nog en noch, waardoor zeker het begrijpen dikwijls in
veel sterker mate moeilijker zou worden, dan 't spellen gemaklijker1). Een andere
reden tot gelijken twijfel levert mij thans Dr. K. door zijn titel. Ik lees daar: ‘namens
het Voorlopig Bestuur der Vereniging tot Vereenvoudiging onzer Spelling en
Verbuiging.’
Ieder voelt, dat een, in Vereeniging en Vereenvoudiging, hetzelfde woord is. Toch
zal datzelfde woord op tweederlei manier moeten gespeld worden!
VOORREDE: ‘het Voorlopig Bestuur onzer Vereeniging....’ ‘Toen deze brochure
gereed was,.... bracht ik hem....’
Dit is nu geen verwaarloozing van het grammatisch geslacht, die zeer zeker
gemakkelijk zou zijn; maar schepping van een nieuwen regel: bezitt. voornw. vr.,
pers. m. Jongens, past op! Ik hoor ze al onder elkaâr: moet het nu mannelijk of
vrouwelijk wezen? (Nog daargelaten, dat wie den, des, der wil verbannen, omdat
het niet meer gezegd wordt - wat vooral van den niet geheel waar is - dan ook geen
onzer moet gebruiken, dat zeer zeker niet gezegd wordt).
‘Wat nu de bezwaren betreft, wij kunnen ze splitsen in twee soorten. De eerste
reeks wordt te berde gebracht door hen, die misleid door een gebrekkig begrip van
het wezen der taal en de verhouding van taal tot spelling, in spellingwijziging en een
nauwkeuriger weergeven der beschaafde spreektaal een willekeurig veranderen d e r
t a a l z e l v e zien.’
Van den eenen kant vecht de heer K. hier tegen windmolens; want wie, die maar
half bevoegd in dezen mede te spreken, ziet in 1893 nog spelling voor taal aan? Maar
van den anderen kant laten de heeren 't niet bij spellingwijziging in 't algemeen; zij
nemen een spelling aan, die weêrgeven moet, wat zij beschaafde spreektaal noemen;
en zij peuteren aan de verbuiging.
Hierbij zijn verschillende opmerkingen te maken. Vooreerst: wat

1) De lezer zal bemerken, dat ik met of zonder ‘geoorloofd’-verklaring der commissie de e in
moeielijk, gemakkelijk, weglaat; zoover ik weet heeft ieder, die gaarne welluidend proza
schrijft, dat in verbogen vormen dier woorden altijd gedaan; in verzen spreekt het eigenlijk
van zelf.
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is de beschaafde spreektaal? Een tooneel, dat in dezen de wet geeft, zooals het Thâtre
français en tot zekere hoogte de Duitsche hoftooneelen, hebben wij niet, en kunnen
't niet hebben, zoolang de eerste stad des rijks haren schouwburg verpacht. Trouwens,
zoolang de meeste tooneelkunstenaars in die zelfde stad of althans in Holland geboren
zijn, is dat misschien maar gelukkig. De kansel kan in dezen geen gezag hebben,
zoolang de Nederlander bang is te hooren, dat hij in preektoon spreekt; en de balie
- de eenige plaats waar nog slechter Nederlandsch gesproken wordt, is de Tweede
Kamer van de Vertegenwoordiging des Nederlandschen volks. Blijven de, om zoo
te zeggen, maatschappelijke redenaars, Nutslezers, enz. Dat ook onder dezen geen
eenheid van uitspraak heerscht, zal ieder toestemmen, die een weinig ervaring bezit.
Ten andere: de heeren erkennen het verschil in woorde(sic)keus1) en constructie,
‘dat de spreektaal onderscheidt van de schrijftaal.’ Waarom dan ook niet in
verbuiging? Vooreerst zal niemand beweren, dat gemis van of armoede aan
buigingsvormen een taal geschikter maakt tot voertuig van welsprekendheid of poëzie.
En dan mist - de heer Den Hertog wees er reeds op - de schrijftaal het groote
hulpmiddel ter verduidelijking, dat de spreektaal heeft in den klemtoon.
Op de 3e stelling van den heer Den Hertog, luidende:
‘Dit streven naar eenheid is voor elk, die schrijft om gelezen te worden, van belang,
daar hij dan de meeste kans heeft niet misverstaan te worden en de aandacht niet af
te leiden door ongewone vormen.’
antwoordt Dr. Kollewijn:
‘Daar hebben zich toch J. v. Lennep, Beets, Da Costa, Ten Kate, De Genestet,
Thijm, Hofdijk niet door bezwaard gevoeld, toen zij de spelling van Bilderdijk of
hunne eigen volgden, terwijl die van Siegenbeek de officieele was.’ 2)

1) Wij erkennen dat de regel: het eerste lid mv. te schrijven, wanneer een duidelijk mv. bedoeld
is, soms twijfel toelaat - maar in dit geval toch wel niet!
2) Men brenge hier niet het Engelsch tegen in. Maar dit gebruikt als schrijftaal (over de spreektaal
kan ik niet oordeelen) allerlei vormen, die naar de beginselen der heeren K. c.s. uit onze
schrijftaal zouden moeten verdwijnen, als whose = wiens, het teg deelw, de aanv. wijs en
derg

Noord en Zuid. Jaargang 17

20
Quod licet Jovi.... Deze mannen waren zeker, in elke spelling gelezen te worden.
Maar de spelling van Siegenbeek is reeds daardoor veroordeeld, dat geen enkel
schrijver van beteekenis, die tevens de geschiedenis beoefend had, haar gevolgd
heeft.
Op blz. 8 worden voorbeelden van slecht spellen en verbuigen aangevoerd, die
zeker nog al kras zijn. Maar schaffen wij de verbuiging in de schrijftaal af, dan moeten
zij, die er goed meê terecht kunnen, hun schrijftaal veranderen, d.w.z. dan moet (en
hier raken wij het groote beginsel, dat geen wetenschappelijk man mag loslaten) de
kunde zich schikken naar de onkunde. Zou 't niet beter zijn de onderwijs-methode te
veranderen? Het Voorl. Best. leze en overdenke Dr. Kalff's Onderwijs in de
Moedertaal!
Blz. 9: ‘Te Winkel zelf erkende, dat de onderscheiding tusschen zachte en scherpe
e's en o's “in de praktijk en bij het lager onderwijs hare moeielijkheid (bleef)
behouden.”’
Waarom niet bij 't middelbaar en gymnasiaal? Omdat men in boekjes, bestemd
voor jongens, die ook Duitsch leeren, naar deze taal kan verwijzen. Dat is intusschen
zoo bedenkelijk mogelijk, om redenen van opvoeding en zelfs van staatkunde. En
daarbij is 't volstrekt onnoodig. Het Nederlandsche volk wordt in onze dagen steeds
meer dooreengeschud; ieder heeft wel een Drent, Overijselaar of Groninger in zijn
omgeving. Schrijf dus voortaan in uw spelboekjes:
‘Met ee worden geschreven:
de basterduitgangen, enz.;
de woorden die in de noordoostelijke tongvallen ai hebben;
het werkwoord weenen (dit komt in die tongvallen niet voor.)
Met o worden geschreven:
de sterke ww. enz.
de woorden die in de noordoostelijke tongvallen eu hebben, beh. droomen en
stooten (dit, ook onder de st. ww. uitgez., is dus zeer gemakkelijk te onthouden).
de woorden die in verwante vormen de onvolkomen o hebben,’ ‘(dus b.v. bode
als verwant met bod, hoewel Gron. bode; men kan echter ook wijzen op beul van
beudel).
Met ij worden geschreven:
de woorden, die in 't Friesch i hebben.’
Dat dit goed zou gaan, bewijzen de hervormers zelf. Waarom zij 't onderscheid
behouden van ij en ei, dat in hetgeen zij beschaafde
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spreektaal noemen, evenmin gehoord wordt1), als tusschen e en ee, o en oo; en dan
ook voor den Haarlemmerdijker even lastig pleegt te zijn? Antwoord: een van hen,
de heer Dr. Buitenrust Hettema, is een Fries.
Blz. 10: ‘De ervaring leert, dat men een onderscheid als vroeger bestond tusschen
licht en ligt, hair en haar, heir en heer, meir en meer, ons en once, uitstekend missen
kan.’
De ervaring heeft mij geleerd, dat het zeer wenschelijk is de vroegere
onderscheiding tusschen licht en ligt te herstellen; dat ik mij dikwijls van heur moet
bedienen, om niet te moeten schrijven haar haar; en dat de verwaarloozing van het
(door De Vries en te Winkel gehandhaafde) onderscheid tusschen heir en heer, 1o.
de uitdrukking Heer der heirscharen onleesbaar maken zal, en 2e. dubbel gevaarlijk
is geworden, sinds men (ik keur dat niet af, integendeel!) heer in spottenden zin onz.
gebruikt: dat heer, 't Zondagsheer, enz.
Verder:
Meir en meer, ons en once behooren tot geheel verschillende woordsoorten. Meer
(water) en ons (gewicht) hebben altijd, de gelijkluidende nooit, een lidw., bijv. nw.
of voornw. bij zich. Maar wie kan zonder lachen lezen ‘zonder mannelijk oor’?
Trouwens ook oir is door De Vries en te Winkel gehandhaafd.
Blz. 11. De heer Den Hertog zegt:
‘Indien het waar is dat zooveel Nederlanders moeite hebben met de spelling, dan
is dit, meer dan aan het spellingstelsel, toe te schrijven aan den korten duur en de
gebrekkige toestanden van het lager onderwijs, aan de verkeerde methode om door
regels te willen leeren, wat alleen door het oog met medehulp van het oor te leeren
valt, en aan te slappe taaltucht, waar het op de toepassing van 't geleerde aankomt.’
Het V.B. antwoordt o.a.: ‘Zeker, als men meer tijd en meer zorg aan de spelling
besteedt, zal er beter worden gespeld. Maar

1) Wel in acht genomen, maar niet gehoord. Het klinkt ongeloofelijk; maar ondervinding heeft
mij geleerd, dat vele Hollanders en Brabanders ij en ei onderscheiden, hoewel zij zelf meenen
het niet te doen. Hierin zal trouwens het vooroordeel, dat die onderscheiding ‘onbeschaafd’
noemt, wel een woordje meêspreken. Bovendien zegt Paul zeer terecht: ‘Die meisten
Menschen wissen nicht, wie sie sprechen, und oft hat man die grösste Mühe, ihnen klar zu
machen, dass sie gewisse Feinheiten der Aussprache, die man an ihnen beobachtet, wirklich
besitzen,’
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is het niet verkieselijk, de spelling eenvoudiger te maken en méér tijd en meer zorg
te besteden aan nuttiger zaken?’
De heer Den Hertog - en met hem Dr. Kalff, zie t.a.p. blz. 141 - vraagt niet m é é r
t i j d , maar b e t e r e m e t h o d e , waarin de grootere zorg, z o n d e r grootere
inspanning, van zelf opgesloten ligt; vooral m i n d e r r e g e l s , m e e r z i e n ! Ik
zou mij niet op dit gladde ijs der werkdadige onderwijskunst wagen, hadde mij niet
p e r s o o n l i j k e ervaring geleerd, dat de juiste spelling, e n h e t g e s l a c h t , niet
te vergeten! zich veel beter in 't geheugen prenten door veel lezen, en veel verzen
van buiten leeren (zóó werden vroeger ook de onberispelijke Latinisten gevormd),
dat buitendien nog zulk een opvoedende kracht kan hebben - dan door regels in te
stampen, die niet altijd blijven zitten; en vooral niet altijd voor 't geestesoog staan,
als het oogenblik der toepassing is gekomen1).
Van de e- en o spelling zegt de heer Den Hertog verder:
‘Het gaat niet aan te beweren, dat de enkele e- en o-spelling van de Commissie
meer in overeenstemming is met de beschaafde uitspraak dan de dubbele. De
beschaafde uitspraak heeft er niets mee te maken. Het is een der zeer weinige gevallen
van spellingweelde in onze taal, waarbij twee teekens voor denzelfden klank dienen.’
Het V.B. antwoordt:
‘Wij hebben nooit beweerd, dat de spelling heten en bomen als beschaafde uitspraak
beter zou weêrgeven dan heeten en boomen. Daarover te twisten zou de grootste
gekheid wezen. Maar wij hebben er op gewezen, dat het rationeel zijn zou de e's in
beten en heeten en de o's in komen en boomen op dezelfde manier te spellen, daar
zij volkomen gelijk worden uitgesproken. In zover heeft de uitspraak er wel degelijk
mee te maken.
De heer Den Hertog spreekt van spellingweelde. Waarom het wenselijk zou zijn,
dat die weelde, die men ook dwaze overdaad kan noemen, blijft voortduren zegt hij
niet.’
In de laatste zinsnede heeft m.i. het Voorl. Best. gelijk; twee spellingen voor
denzelfden klank kan inderdaad, buiten gevallen als nog

1) Waarom niet? Omdat zij niets tot de verbeelding zeggen. Dit doen de verzen des te meer;
maar die moeten dan ook geleerd worden door overschrijven, zullen ze voor 't inprenten van
spelling en geslacht hun volle nut doen.
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en noch en 't boven aangehaalde licht en ligt, haar en hair enz. dwaze overdaad
genoemd worden. Maar hoe komt zij in zooverre gelijk te hebben? Doordien de heer
Den Hertog hier bij uitzondering hetzelfde doet, als 't V.B. in den regel: Hollandsch
verwarren met Nederlandsch. Wij zagen boven, dat in de Saksche of noord-oostelijke
tongvallen de scherp volk e, thans geschreven ee, klinkt als ai; de zachte als e (volk.);
de zacht volk. o als eu; de scherpe, thans geschreven oo, als o. Blijft dit onderscheid
merkbaar, wanneer de Saxobataven (om zoo te zeggen) Nederlandsch spreken? Juist,
omdat ik er zelf een ben, durf ik op mijn eigen gehoor in dezen niet afgaan. Doch
Prof. Van Helten beweerde indertijd, dat een mij niet onbekend Groninger, die geacht
werd goed te spreken, althans de zachte en scherpe o zeer duidelijk onderscheidde;
- zelf kon de man het niet hooren (zie boven in voce ij en ei). Ook de Vlamingen
maken in dezen onderscheid - zie het werkje van J. Bols: gene kolen en geene kooien;
en de gansche zaak Dietsche Warande 1893, blz. 3261). En de Vlamingen hebben
zooveel recht als iemand denken durft, om in dezen ook een loodje (en wel iets meer)
meê in te leggen: ik heb nooit schooner Nederlandsch in 't dagelijksch gesprek
gehoord, dan in een kring van Gentsche studenten, toevallig allen Westvlamingen.
Blz. 17: ‘De heer Den Hertog verzekert ons, dat ert de uitspraak niet zoo nabij
komt als erwt of erret2). Wij zijn er van overtuigd, dat hij hier de plank mis slaats3).
Erwt is gemaakt en erret zeker geen beschaafd Nederlands.’
Welke oostelijke provinciën 't V. Best. bedoelt, weet ik niet; maar de Groninger
zegt ârde (a volkomen, maar iets korter in tijdsduur

1) Waar tot slot wordt gezegd: ‘d e n i e u w e s p e l l i n g i s d e a a r t s v i j a n d d e r
“v e r b r o e d e r i n g .”’ En dit oordeel der D.W. is van te meer waarde, omdat hare redactie,
gelijk ieder weet, dezelfde godsdienstige en staatkundige richting is toegedaan als de
p a r t i c u l a r i s t e n , die óók, èn misschien vooral uit ijver voor die richting, uit Vlaanderen
de taal zoeken te weren, waarin de Bijbel en Motleys werken overgezet en De Pleegzoon,
Mylady Carlisle en de Ideeën geschreven zijn.
2) In de oostelijke provinciën hoort men erft. (Aant. v. 't V.B.)
3) Wat is dat? Plank misstappen en bal misslaan zijn verstaanbare zegswijzen uit den tijd, toen
de Nederlander nog niet te rijk was om te varen en te deftig om te kaatsen. Zij zijn daarbij
veel te schilderachtig om vergeten of verward te worden door iemand, die eenig gevoel voor
de taal als kunst heeft; maar wij zullen nog nader zien, hoe het daarmeê bij 't V.B. gesteld
is.
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dan in Nedl. aarde), on als hij Nederlandsch spreekt erwt, zonder daarom door iemand
gemaakt te worden gevonden - of 't moest zijn door een Amsterdamschen
handelsreiziger. - Erft heb ik nooit hooren zeggen, wel door minder geletterden zien
schrijven; misschien waren ze door de spelling verf voor Siegenbeeks verw in de war
gebracht.
Verder op blzz. 17: ‘In de 17e eeuw is bes al gewoner dan best, Weiland in zijn
handwoordeboek1) geeft op bes. Maar Bilderdijk schreef best op grond der etymologie
en De Vries en te Winkel namen die vorm, die met de gewone uitspraak in strijd is,
over.’
In de 17e eeuw is het woord krachtens zijn beteekenis, bijna alleen gebruikt, door
de kluchtspeldichters, die zelf zeer goed wisten, ja, zich bij gelegenheid er op
beroemden2), dat ze geen Nederlandsch, maar Amsterdamsche straattaal schreven.
Wat het V.B. de gewone uitspraak noemt, eischt ook nesje, vesje (zoo geen nessie,
vessie) en zoo schijnt de vrees van den heer Den Hertog, dat wij deze vormen ook
spoedig geschreven zullen zien, niet ongegrond.
Is het bovendien niet wenschelijk onderscheid te blijven maken tusschen dit woord
en den verkleinvorm van bes - bezie?
Blz. 18 de heer Den Hertog schrijft:
‘Het schrijven ies voor isch heeft bovendien dit bezwaar, dat deze uitgang vooral
in ontleende woorden voorkomt, waarin men door de buurtalen aan een enkele gewend
is.’
‘Dat is toch wel wat al te gezocht,’ zegt het V.B. en ditmaal heeft het geen ongelijk.
Maar de schrijfwijze ies(ch) zal noodzakelijk den minkundige tot een geheel verkeerde
klemtoonlegging verleiden.

1) Weer een geval waarin 't onmogelijk is te betwijfelen, dat het eerste lid der samenstelling in
't meerv. staat. Waarom het dan aldus geschreven, terwijl men buiten samenst. de meerv. n
behoudt? Is dit vereenvoudiging?
2) Ik heb hier - dit ter voorkoming van misverstand - niet het oog op wat de heer J. van den
Bosch achter zijn jongste geschrift (Pleidooi voor de Moedertaal, enz.) van Brederoo aanhaalt.
Integendeel: Ik stem met Brederoo volkomen in; maar hij wil juist wat het V.B niet wil. Hij
wil verouderde woorden in eere herstellen, - het V.B. wil, dat de schrijftaal zich voege naar
de jongste spreektaal; en spreekt met minachting van archaïsmen, die men de dichters kan
laten behouden (hoe gelukkig voor die stumpers van dichters, dat het V.B. zich zoo over hen
ontfermt!) maar die uit de gewone taal moeten verdwijnen Hij wil desnoods van een bedelaar
leeren; het V.B. wil de taal der ‘fatsoenlijke’ lui tot éénig gezag verheffen; en neemt niet in
aanmerking dat de tongvallen - de eenige natuurlijke en in zóóverre de eenige levende taal
- dikwijls veel dichter bij de schrijftaal, dan bij zijn ‘beschaafde spreektaal’ staan
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‘De verandering van n o g in n o c h wordt (door den heer Den H.) geen voordeel
geacht. De “verwarring” wordt hier weer onder 't vergrootglas gezet. Wat betekent
b.v. de zin: h i j i s n o c h j o n g n o c h v r o l i j k ? Is hij nu geen van beide of
allebei?
Het zinsverband zal het ons wel leren.
En wanneer er eens werkelijk vrees voor dubbelzinnigheid mòcht bestaan en men
n i e t schrijven wil “hij is noch jong en noch vrolijk,” kan men zich helpen met een
paar accenten (vgl. hij is nòch jong nòch vrolijk met: hij is noch jòng, noch vròlijk).
Men doet dit ook bij zinnen als: ik ben vóór u gekomen en ik ben voor ú gekomen.
Verder kan het al of niet ontbreken ener komma voor het tweede n o c h beslissen.’
Het V.B. is niet gelukkig met zijne voorbeelden. Want in ik ben vóór u gekomen
is, zoo op zich zelf beschouwd, onmogelijk uit te maken, en zal in 't zinsverband
dikwijls moeielijk uit te maken zijn, of een zich vóór iemand plaatsen, dan wel een
vroeger komen bedoeld is. Hadden we in 't algemeen meer den moed om
tongvalvormen, in dit geval veur, in de schrijftaal op te nemen, dan zou zich mettertijd
een onderscheid als tusschen vor en für ontwikkelen. Maar de ‘beschaafde’ Hollander
zegt nooit veur - ergo! En wat de reddende komma betreft, hoe dan in ‘hij is dertig
jaar en noch jong, noch vroolijk’? En wat zouden hier accenten baten?
Blz. 19: ‘De spelling kruit voor buskruit noemt de heer Den Hertog “zeer rationeel,
daar het woord toch nooit verlengd wordt.” Maar als dàt een afdoende reden is,
diende men ook l i e v e r t te schrijven en i e m a n t en n i e m a n t en wech (bijw.)’
Er zou inderdaad veel vóór zijn, den bekenden regel toe te passen op alle werkelijk
onverbogen woorden (uitgez. n o g , als boven); in de eerste plaats op 't bijw. w e g .
Maar het V.B. vergeet dat l i e v e r d een mv. heeft en i e m a n d en n i e m a n d een
2en nv. hebben, dus niet onverbogen zijn.
Bl. 19 wordt nog van den heer D.H. aangehaald:
‘Wat draaglijk en dragelijk betreft, het klinkt ons wonderlijk in het oor, van deze
commissie te vernemen, dat het een zoowel als het ander “geoorloofd” zal zijn.
Waarlijk, daarvoor behoefde niemand geboren te worden, om aan de schrijvenden
dat verlof te bezorgen. Zij deden het al lang zonder vragen.’ (enz.)
Zeer juist; ik heb mij aan dien regel, in proza zelfs, zoo weinig gestoord, dat ik
mij niet eens kan herinneren, of 'k hem wel ooit
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geleerd heb! Maar nog wonderlijker klinkt het mij, dat deze commissie, die tegen de
‘taaldictatoren’ te velde trekt, nu zelf van al of niet geoorloofd gaat spreken.
Blz. 22: [in 't Ned.] moet men zich niet alleen telkens afvragen: welke naamval
hebben wij hier? (iets wat noch de Fransman noch de Engelsman behoeft te doen en
evenmin de Duitser, die zijn taal beschaafd s p r e e k t ) maar ook: is dit woord
mannelijk of vrouwelijk?’
Ik kan op mijn woord van eer verklaren dat ik - niet alleen nu, maar lang vóór ik
candidaats had gedaan - zelden moeite met de naamvallen, en nimmer met het geslacht
heb gehad. En wat andere volken aangaat - de heer Den Hertog zegt, op blz. 17 zijner
brochure (hier aangeh. blz. 23): ‘Om voor de vreemde talen den afstand tusschen
spreken en schrijven te kunnen constateeren, zou een ervaring noodig zijn, als weinig
Nederlanders bezitten.’
Toevallig meen ik zulk eene ervaring te bezitten omtrent het Duitsch. Ik heb te
Berlijn, Metz, Straatsburg en Colmar met studenten en gepromoveerden verkeerd dat zullen toch wel beschaafde menschen zijn! Bovendien wijdt het Duitsche
gymnasium veel meer tijd en moeite aan de moedertaal, dan het onze. En - ik heb
niemand Duitsch, zulk Duitsch als wij en de Duitschers zelf op school leeren, hooren
spreken, behalve de tooneelspelers op de planken1) - en mij zelf: dit met dien gevolge,
dat mij te Straatsburg gezegd werd: ‘Ich hatte schon gedacht, Sie wären Philologe’
- hetgeen bleek te beteekenen, dat de man mij pedant had gevonden; en nu sprak ik
zeker nog niet eens onberispelijk. De Noordduitschers verwaarloozen evenals wij
de naamvallen; de Zuidduitschers gebruiken ze telkens verkeerd, en laten den onvolm.
verl. tijd bij 't ww. geheel ongebruikt; ieder bewaart de hem aangeboren uitspraak.2)
Woordenkeus en zinsbouw van spreek- en schrijftaal schelen ook nog al wat. Te
Colmar hoorde ik een beschaafd uitziend man een ongeval met doodelijken afloop
vertellen: het slot, dat in de schrijftaal had moeten zijn: ‘und er regte sich nicht mehr,’
was hier: ‘hat sich nimmer

1) Daarom noemen de Duitschers het schoolduitsch ook zeer terecht die Bühnensprache.
2) Ieder; zelfs een' kanselredenaar in den Dom te Berlijn hoorde ik half Perlijnsch spreken. Ik
kan niet beoordeelen of de deftige Duitscher, - gelijk de Engelschman zegt men, doet - met
zijn vrouw en dochters anders spreekt, dan onder heeren; indien ja, bewijs te meer voor het
kunstmatige der ‘Bühnensprache.’

Noord en Zuid. Jaargang 17

27
geriehrt.’ En indien de beschaafde Duitscher werkelijk geslacht en naamval in 't
spreken, steeds en goed onderscheidde, zou dit nog niets anders bewijzen, dan dat
de belangstelling in de taal grooter, het onderwijs beter en de vrees voor pedant
vinden in Duitschland kleiner zijn dan hier te lande; - wat ook buitendien reeds waar
is. Niemand zal toch beweren, dat de Duitsche spraakkunst gemakkelijker is dan de
onze!
Blz. 24: ‘Bovendien is het hier niet de vraag: wat zouden we eigenlijk liever
hebben? Maar: wat hebben we? Wat heeft onze tegenwoordige levende taal (waarnaar
de schrijftaal zich behoort te richten) noch aan verbuigingsuitgangen overgehouden?’
Indien de Engelsche schrijftaal dezen plicht, haar tegelijk met al de zusteren door
het Voorl Best. ex plena potestate opgelegd, gaat vervullen, zal Johnsons Dictionary
(het is reeds vóór dertig jaar opgemerkt in Punch) spoedig ‘a mass of obsolete words’
zijn: waaruit volgt, dat Shakspeare, Milton, Scott, Macaulay, en zelfs Dickens en
Bulwer, voor den gewonen beschaafden Engelschman onleesbaar zullen zijn. En het
Fransch: Leg eens het Journal pour rire, dat dan toch wel de spreektaal der Parijsche
‘wereld’ zal wêergeven, naast de werken van Renan of de Revue des deux mondes!
En het Duitsch? Leg eens Kladderadatsch (Berl. spreektaal) of Fliegende Blätter
(Beiersche dito) naast de gedichten van - ik kies opzettelijk een ‘realist’ - van Detlev
von Liliencron!
Maar bovendien: wat is dat voor beginsel, dat de schrijftaal zich behoort te richten
naar de spreektaal? Verschil in oorsprong, in aard, in doel, in middelen - zou het
Voorl Best. soms ook willen staande houden, dat het schermen op den degen zich
behoort te richten naar de voorschriften van het vuistvechten? Wèl kan de boxing
champion van den schermmeester altijd nog wat ridderlijkheid leeren; en zoo zou 't
niet kwaad zijn, als de spreektaal - vooral in Nederland - van de schrijftaal een weinig
streven naar schoonheid leerde!
Blz. 26: ‘de logiese zin der leerlingen.’ Ik dacht een oogenblik, dat hier moest
gelezen worden ‘logieszin’; en een der H.H. leeraren leden van 't V. B, bij zijne
leerlingen een bijzonder vermogen had, opgemerkt, om, bv. bij een wandel- of
wielertocht, altijd het beste logies te vinden. Naast een lettergreep met hoofdtoon en
door één teeken uitgedrukten zacht volkomen, dus volstrekt enkelvoudigen klinker,
eene met bijtoon en half-volkomen klinker, uitgedrukt door
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het dubbele teeken (oorspr.) van den scherp volkomenen van 't zelfde orgaan - welk
een prachtige overeenstemming tusschen uitspraak en spelling! Ik wil er nog niet
eens op drukken dat, daar wij eenmaal gewoon zijn in vreemde woorden tusschen
twee klinkers s te schrijven en z te zeggen, de nieuwe spelling hier den min geletterde
onvermijdelijk zal voeren tot de uitspraak logieze (zoo niet lozjieze!); ik wil hier niet
op drukken, omdat wij, naar mijne meening: 1o eigenlijk géén vreemde woorden
moesten gebruiken; 2o de weinige, die wij volstrekt niet kunnen missen, geheel
volgens onze uitspraak moesten spellen - (behoudens natuurlijk, voor de
verstaanbaarheid, het voorschrift, dat een vreemd woord, in twee beteekenissen
gebruikt, in de minst alledaagsche de oorspr. spelling bewaart; doctor en dokter,
enz.) Doch die ‘logische zin der leerlingen’ kan nooit beter ontwikkeld worden dan
door beoefening eener taal met een rijke verbuiging en vervoeging - hoe rijker, hoe
beter. Daarin ligt de opvoedende kracht der oude talen als talen, onafhankelijk van
de eeuwige schoonheid der werken, die er in geschreven zijn. De middelbare school
onderwijst naast het Nederlandsch slechts ééne, die haar in dit opzicht overtreft; de
lagere onderwijst in 't geheel geen andere. Moet de onderwijzer als opvoeder dan
niet uit het Nederlandsch halen, wat er uit te halen is?
Blz 25: ‘Wij geloven dat de grammatica heel weinig behoort voor te schrijven en
heel veel te constateren.’
Zeer zeker. Maar dan ook geen grammatica verward met stijlleer! dan ook wel in
't oog gehouden, dat, al zijn er, in spreek- en schrijftaal beiden, zooveel stijlen
mogelijk als er sprekers en schrijvers zijn, een stijl, die tot beide behoort,
onbestaanbaar is! Dan ook niet vergeten dat, wanneer ge niet wilt voorschrijven, ge
ook niet meer moogt spreken (de heer Den Hertog heeft het zeer terecht opgemerkt),
van vrijheid laten!
Blz. 26: ‘Zoo mag ieder zeggen en schrijven, al naar gelang het hem gewoon of
natuurlijk klinkt: a p p e l s of a p p e l e n ....
Zoover mij bekend, zegt en schrijft iedereen uitsluitend appels, buiten den
Bijbelstijl altijd, die echter niet tot de spreektaal behoort; 1)

1) Het zal de heeren misschien verwonderen, te vernemen, dat, ook volgens mij, h e t g e b r u i k
m o e t b e s l i s s e n . 't Is maar de vraag: w e l k gebruik? Van Potgieter, of van een
adverteerend koekbakker? Van een gepromoveerden Fries of Groninger, of van een te
Amsterdam geboren milicien-korporaal?

Noord en Zuid. Jaargang 17

29
immers redenaarstaal, van kansel of spreekgestoelte, is niets dan voorgedragen
schrijftaal.
‘leeraars of leeraren.’
Verstaat het gebruik, waarmeê de heeren zoo hoog loopen1), onder leeraren niet
uitsluitend hen, die middelbaar of gymnasiaal onderwijs geven?
‘ik vroeg of ik vraagde.’
Ik heb nooit hooren zeggen, door wien ook: ik vraagde. Dit bewijst niet, dat die
vorm niet deugt; maar wel, dat het V.B. hem niet had mogen aanhalen.
‘halt (znw.) of halte.’
Is halte niet uitsluitend spoorwegwoord?
‘v r e e s of v r e (e)ZE.’
Wie zal vreeze zeggen, tenzij bij aanhaling van den Statenbijbel?
Blz. 27: ‘Zoo schrijft b.v. Frederik van Eeden (in Johannes Viator) het binnenste
huis mijner vrede; ‘het piepen en kraken der bespottelijke wagen;’ ‘het stille drijven
der onbewuste wil.’
Welzeker! ik heb eens een rederijker hooren zeggen ‘om de nevelen der geest te
verdrijven.’ Hier werd nu bovendien de 2e nv. in de plaats van den door van
geregeerden 4en gezet; waarom niet? Maar ik vraag: waarom heeft Van Eeden in
dezen gezag, en b.v. Douwes Dekker, die op de onderscheiding der geslachten zeer
keurig was, (al te keurig misschien; denk b.v. aan ‘treeften’) niet? Heeft misschien
de slordigheid meer r e c h t op gezag dan de keurigheid? Of zit 'et 'm hierin, dat Van
Eeden zooveel jonger is? Dan wil ik een tijdgenoote aanhalen, wie het V.B. stellig
geen minder gezag toekent dan den heer Van Eeden: Helene Swarth, die telkens
woorden, volgens spraakkunst en gebruik vrouwelijk, mannelijk maakt, ook buiten
persoonsverbeelding. Waarom komt deze nieuwigheid niet in aanmerking, en de
tegenovergestelde wel?1)
In een aant. op dezelfde blz. wordt uit De Tijdspiegel aangehaald ‘de dienst der
hond.’ Ik zou het verband moeten nazien (wat mij niet mogelijk is) om te weten, of
de schr. wellicht bepaaldelijk aan een teef dacht, in welk geval zijn vergissing
begrijpelijk zou zijn. Dat het een vergissing is en blijft, zal hij zelf wel toestemmen.

1) Blz. 31 haalt het V.B. 2 pll. v. H. Sw. aan, waarin haat en weemoed als pers. verb. vr. zijn.
Is dit meten met twee maten, of niet? Zie ook beneden.
1) Blz. 31 haalt het V.B. 2 pll. v. H. Sw. aan, waarin haat en weemoed als pers. verb. vr. zijn.
Is dit meten met twee maten, of niet? Zie ook beneden.
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Blz. 28 wordt ‘de kleur des spreeuws’ aangehaald als voorb. van een verbuiging, die
dood is en gerust kan begraven worden. Vrage: wie ter wereld zal dat schrijven? De
niet-omschreven 2e nv. behoort, - buiten enkele vaste uitdrukkingen, die ook het V.B.
wenscht te eerbiedigen, - tot den stijl van welsprekendheid en dichtkunst. En in dien
stijl spreekt of schrijft men niet over spreeuwen.
Blz 29: Tegen dit voorstel van 't V.B. om voortaan ook bij terugslag op vrouwl.
woorden hij en hem te bezigen, maakt de heer Den Hertog bezwaar op grond van
dubbelzinnigheid, en geeft als voorbeeld: ‘Hij achtte zich beleedigd door een
aardigheid van uw broer, maar ik begreep hem niet recht.’ Ter weerlegging zegt het
V.B. o.a.: ‘in De Bode, het orgaan van den bond van nederlandse onderwijzers, werd
er door den heer De Geus terecht op gewezen: ‘Zodra een volgeling van De Vries
en Te Winkel met een geestige zuster schoot gaat, zit hij ook dadelijk aan den grond.’
‘Hij a c h t t e z i c h b e l e d i g d d o o r e e n a a r d i g h e i d v a n u w z u s t e r ,
m a a r i k b e g r e e p haar (ze) n i e t r e c h t .’
1o. Zoover mijn ervaring reikt, zal ieder in het door den heer Den Hertog
aangevoerde geval zeggen: ‘ik begreep ze niet recht’; het V.B. komt dus hier in strijd
met het gebruik. 2o. In dit geval ontstaat de dubbelzinnigheid alleen hieruit, dat de
hr. de G. h e t o n d e r s c h e i d v e r w a a r l o o s t , 't w e l k d e s p r e e k t a a l
m a a k t t u s s c h e n haar e n ze - de spreektaal althans van het noorden des rijks,
waar toch, zou ik hopen, óók Nederlanders wonen. Geen Groninger zal, in den 3en
of 4en nv. enk. van een vrouwl. persoon sprekende, ze bezigen; altijd haar, c q. heur,
'er. Moeten wij hier niet nogmaals vragen, of bij het V.B. en zijn geestverwanten de
slordigheid meer recht heeft dan de keurigheid? de verwarring meer dan de
onderscheiding?
Blz. 31. ‘Juist omdat in onze taal het verschil tusschen mannelijk en vrouwelijk
geslacht bij zaaknamen daad is, morsdood, kunnen onze dichters, als zij personifiëren,
naar willekeur over het geslacht beschikken.’
Vooreerst die morsdoodigheid. Gittée zegt in zijn kostelijk boekje Bij onze
Noordenbroeders1) (blz. 143) ‘Met het geslacht wordt gemorst’; en geeft dan een
zeker nog al kras voorbeeld uit een brief; een bewijs dat de Vlamingen gewoon zijn
het geslachtsonderscheid te

1) Uitgave van het Willemsfonds. Gent, J. Vuylsteke, 1893.
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eerbiedigen, ook in gemeenzame stijl. In de koopmanswereld zijn alle niet-onzijdige
namen van waren altijd vrouwelijk; suiker, koffie, rijst, sago, enz. enz. enz. juist als
in de schrijftaal. En dan de dichters: ‘der Mond’ zal toch wel m. zijn; ‘die Sonne’
vr., maar heeft dit ooit een Duitsch dichter belet de zon als held en koning voor te
stellen, of de maan als koningin? Van den dichter geldt ten volle, zij 't in eenigszins
anderen zin, het woord van Paulus van Tarsen: ‘Alle dingen zijn mij geoorloofd,
maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen
stichten niet.’
Blz. 32: ‘Dat een buigingsvorm zou leven in de literatuur, klinkt zonderling. Op
die manier leeft het Latijn ook nog. En op dezelfde grond van levendigheid had men
indertijd het gebruik van d e z e l v e wel kunnen verdedigen.’
1o. Zeker leeft het Latijn nog! Het Grieksch ook! het Hebreeuwsch, het Sanskrit
ook; er zijn immers nog altijd menschen, die de gedichten, in die talen geschreven,
bewonderen en genieten? Byron, dien het V.B. wel niet voor een schoolmeester zal
aanzien, spreekt van: ‘die bij slot van rekening krachtigst levende van alle
menschelijke zaken, een doode taal.’1)
2o. Bij een promotie in de Ned. letteren te Groningen is de stelling verdedigd,
althans ter bestrijding aangeboden: ‘De poging, om dezelve uit de taal te verbannen,
verdient afkeuring.’ Recte! merkte schr. dezes op. In trouwe, is dezelve een Nederl.
woord, of niet? Zoo ja, met welk recht het dan verketterd? met welk recht de taal
verarmd?
Bl. 32: De hr. Den Hertog komt in een aant. op tegen den ‘raad van 't V.B.’
d e g e n e , d e z u l k e , d e z o (o)d a n i g e te schrijven en wordt door 't V. Best.
beschuldigd geheel van de wijs te zijn. Ik laat hem zelf als daartoe wèl berekend
over, zich te verweren, en merk hier op, dat ik d e g e n e n , d e z u l k e n , d e
z o o d a n i g e n zeg, en dus den toorn van 't V.B. op mijn hoofd zou laden, indien ik
't niet schreef.
Bl. 32: ‘Zou de heer Den Hertog noch niet hebben opgemerkt, dat onze jongere
auteurs, (evenals Hooft en Vondel en zoveel andere), nu en dan opzettelijk die n's
weglaten om er hun proza of poëzie niet door te bederven? Vgl. bv. Hélène Swarth:
‘v a n d e a f -

1) that, after all, the most living of human things, a dead language. Brief uit Ravenna, 7 Febr.
1821.
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g r o n d ,’ ‘b l a n k v a n p o e i e r f i j n e r i j p .’ Fr. van Eeden: ‘Z i j s c h e u r t de
d r o e v e s l u i e r v o o r m i j w e g ’ (enz.)
1o. Heeft het V.B. niet opgemerkt, dat het eerste voorbeeld niets anders is dan de
altijd voor geoorloofd gehouden af kapping voor een klinker ter wille der maat? 2o.
Rijp is geen woord met natuurlijk geslacht; mej. Swarth kon dus meenen binnen de
grenzen der licentia poetica te blijven, wanneer zij 't vr. nam, wat geheel iets anders
is dan een buigings-n weglaten. Zij neemt bovendien veel vaker (er is reeds op
gewezen) vr. woorden m.; waarom haar nu in 't eene geval gezag toegekend en in 't
andere niet? 3o. Wat Van Eeden betreft, er zijn kunstenaars geweest, voor wie het
een behoefte scheen, zich van tijd tot tijd in gezelschap, dat diep beneden hen stond,
aan dienovereenkomstige uitspanningen (?) over te geven; en aan zoo iemand doet
Frederik van Eeden mij denken, wanneer hij Nieuwegids-taal schrijft, zooals hier.
Bl. 33. (De hr. den H.) geeft eerst: l o o f t d e H e e r en o p de d u u r .
‘Maar dat zijn juist een paar van die zeldzame gevallen, w a a r i n m e n d e n
gewoonlijk noch laat horen en waarin hij dan ook noch
g e s c h r e v e n d i e n t t e w o r d e n .’
Zeldzame? De heer Van den Bosch, die een zeer zelfstandige plaats naast het V.B.
schijnt in te nemen, noemt in zijn jongste geschrift (Pleidooi voor de moedertaal,
blz. 41) nog verscheidene andere op1). Een schrijver in de Minerva (27 April j.l.)
beweert, dat men altijd den zegt, wanneer het znw. met een d begint. 't Is best
mogelijk, in zijne omgeving. In de mijne hoor ik die n voor een klinker in den 3en
en 4en nv. altijd; en dikwijls ook in den eersten; aldaar ook vóór m. woorden, die
niet met een klinker beginnen; ja, men kan beweren, dat de Brabander vaker den zegt
als het volgens de schrijftaal de moest wezen, dan omgekeerd. Wie moet nu beslissen,
in welke uitdrukkingen die n nog gehoord wordt? en als het beslist is, moeten ze dan
op een rijtje in de schoolboeken? Men kan zich er niet af maken met een ‘tot den
hoogeren stijl behooren’; want dat past b.v. vrij slecht op het door den hr.

1) Hij zegt tevens: l o o f t de H e e r ! zeer leelijk te vinden. Terecht; maar komt mooi of leelijk
vinden nog wel te pas, wanneer men eenmaal aanneemt, dat de schrijftaal zich behoort te
richten naar de spreektaal? ‘Looft den Heer!’ is kansel-, dus gèèn spreektaal.
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v.d. B. aangehaalde ‘a a n d e n d r a n k ’. Waar is hier de vereenvoudiging?
Bl. 33: ‘(waarom is het Hollands een wanspraak?)’
Deze zoo terloops, tusschen twee haakjes, gedane vraag is voor mij de spil der
geheele beweging. Ja, mijne heeren van 't Voorl. Bestuur! indien gij kondet voelen,
dat een spraak, die leelijk klinkt, een wanspraak is, zoudt gij, en onder u allereerst
de Fries Hettema, dezen ganschen strijd niet hebben begonnen. Waarom? Ja, waarom
zingt de nachtegaal mooier dan de vink, en deze wêer mooier dan de koekoek? Het
zijn alle drie, volgens Linnaeus, zangvogels. Waarom staat Offenbach beneden
Beethoven? Hij trekt veel meer volk. Wie ooren heeft om te hooren, die hoore; maar
wie ze niet heeft of niet weet te gebruiken... sapienti sat; ik wensch beleefd te blijven.
Ik wensch tevens niet te veel van mijne lezers te vergen. Wat ik verder nog aan te
merken had, kan beschouwd worden als reeds in 't vorige opgesloten, daar 't V.B. in
de laatste bladzijden niet veel anders doet dan herhalen. Wie de welwillendheid heeft
gehad, mij tot hiertoe aandachtig te volgen, zal zonder verdere betoogen begrijpen,
dat en waarom ik mijne bezwaren tegen de nieuwe spelling en verbuiging, - want
deze twee dienen in de voorstellen van 't V.B. wel onderscheiden, - aldus samenvat:
De voorgestelde spelling is in strijd met de uitspraak van de meerderheid der
Nederlandsch sprekenden.
Zij is, vooral in vreemde woorden, in strijd met den klemtoon en zal dus tot
verkeerde uitspraak van deze voeren.
Zij vernietigt allerlei voor de verstaanbaarheid zeer nuttige, soms noodige
onderscheidingen.
Zij geeft in nog sterkere mate, dan reeds veel te veel geschiedt, den voorrang onder
de Nederlandsche tongvallen aan den leelijksten en armsten van alle.
De voorgestelde verbuiging strijdt met het levende taalgebruik der meerderheid
in tal van gevallen, die dan op een rij van buiten geleerd moeten worden door hen,
in wier omgeving het anders is, terwijl men nu algemeene regels heeft; zij neemt
eveneens nuttige of noodige onderscheidingen weg.
Zij maakt vrijere woordschikking dikwijls onmogelijk, wil men niet onverstaanbaar
worden.
Zij maakt alle vóór 1894 geschreven Nederlandsche verzen onge-
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schikt ter voordracht, althans voor hem, wiens oor door hiaten verscheurd wordt.
Zij zal spoedig een vertaling van den Bijbel in theetafeltaal noodig doen achten.
Zij ontneemt aan het taalonderwijs een groot deel zijner opvoedende kracht.
Zij geeft voedsel aan het wanbegrip, dat er geen onderscheid tusschen spreek- en
schrijftaal behoort te zijn.
Zij zal dientengevolge weldra aan de schrijftaal den eisch doen stellen, zich ook
in zinsbouw en woordenkeus tot de jammerlijke armoede der zoogenaamd algemeene
beschaafde spreektaal in te krimpen.
Beide tezamen verheffen slordigheid en gemakzucht ten troon.
Zij zullen maken, dat de behoefte aan een betere onderwijsmethode door velen
minder dringend gevoeld wordt, en de invoering dus nog langer achterwege blijft.
Zij zullen spoedig nog verder drijven op den weg van ‘Skreiwe so-as we praete.’
Zij zullen alle in Noord-Nederland geschreven boeken voor de Vlamingen
onleesbaar maken; en daarmeê de Vlaamsche beweging overleveren aan de
particularisten - wat hetzelfde is als haar levend te begraven.
En ten slotte vergunne men den schrijver, die geen paedagoog is, maar toch de
gebreken van ons taalonderwijs door eigen waarneming meent te kennen, als zijne
meening uit te spreken:
Niet door vereenvoudigingen, die òf er geene zijn, òf
zooveel tegen zich hebben, dat het middel erger wordt dan
de kwaal, maar door een betere leerwijze, in den geest van
D r . K a l f f 's Onderwijs in de Moedertaal, m o e t d a t o n d e r w i j s g e r e d
worden.
DR. W. ZUIDEMA.
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Zooals 't reilt en zeilt.
Niet om iets nieuws te vertellen, doch om wat hier en daar in verschillende
tijdschriften en boeken, die niet onder ieders bereik zijn, verspreid staat aangaande
den oorsprong dezer uitdrukking bijeen te verzamelen en tot een geheel te verwerken,
verzoek ik de Redactie een plaatsje in haar Tijdschrift. Wellicht zijn er ook nog
lezers, wien de oorsprong en de geschiedenis van deze uitdrukking niet bekend is;
voor hen hoop ik dan een niet onnut werk te verrichten met de mededeeling van het
volgende.
Zooals bekend is, wordt de uitdrukking vooral gezegd van een schip: men verkoopt
een schip zooals het reilt en zeilt, d.i. zooals het daar is: met al zijn toebehooren (Van
Lennep, Zeemanswoordenboek, bl. 175). In plaats hiervan kan men ook zeggen: ik
koop een schip met zeil en treil, d.i. met al zijn toebehooren, later met zijn geheele
tuig (ibid. bl. 229). Onder treil verstaat men eigenlijk de treklijn, doch vervolgens
al het touwwerk (eng. trail); hierbij behoort een transitief wkw. treilen, d.i. een schip
met een touw (treil) voorttrekken. Reeds vroeg was dit wkw. bekend: Kiliaen geeft
het op als TREYLEN, sax. siamb. Fune navem trahere; TREYL-LINIE, sax. sicamb.
Helcium; en TREYLER sax. sicamb. j. SCHUYT-TRECKER. Helciarius, qui fune navem
trahit. Zie verder de woordenboeken van Mellema, Halma, Weiland, Oudemans en
Van Dale, die het allen vermelden.
In de 17de eeuw waren treil en het wkw. treilen zeer gewoon. Ten bewijze eenige
plaatsen: G. Brandt in het Leven van De Ruiter B. VIII, bl. 437: 't geheele schip was
uitgevaren, zeil en treil veroudt en vergaan, de boot verlooren; B. IX, bl. 495: om
dat veele van zyne scheepen, door 't gevecht van vier dagen aan masten en stengen,
zeil en treil zeer beschaadigt waren; B. XVIII, bl. 979: behalve dat 'er groote
schaarsheit van zeil en treil was. - Vondel, Lof der Zeevaert, bl. 156:
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Van zeil, van treil, van roer, van snoer, van mast berooft.

Brederoo, Griane, vs. 1512:
Wat noot wast had icker myn wagen, en paarden niet op verkoft,
Met de schuyt, mit seyl, mit treyl, mit riemen, mit bootshaken, mit de brie-doft.

De Geschaakte Cinthia, kluchtspel getrokken uit de Verwaande Krygsman van
Plautus, 't 'Amsterdam, J. Lescailje 1688, bl. 63:
Zeil en treil is gereed; binnen een uur gaan we weder in zee.

Brandt, De Ruiter, B. II, bl. 42: derhalve beval de L. Adm. Tromp den Kapt. Jan
Duim, dat hy de Ruiter zou treilen, of met een tou sleepen; bl. 94: dat de Kapts.
Sweers en Adelaar, met hunne fregatten, twee van de onbezeilste koopvaarders
zouden treilen, of sleepen1).
Met deze uitdrukking ‘met zeil en treil’ heeft men eene andere: ‘het schip zooals
het reilt en zeilt’ in verband willen brengen. Van Lennep meent dat het het reilt
eigenlijk moet zijn treilt, en men derhalve de t als afkorting van het lidwoord heeft
beschouwd, waardoor een werkwoord reilen ontstond, eene meening die ook
verdedigd wordt door Dr. Franck in zijn Etymologisch Wdb. i.v. treil, en eveneens
te vinden is in den Navorscher, jaargang XXXV, bl. 377.
Het bewijs voor deze afleiding ontbreekt bij allen, die haar verdedigen - het is
eene bloote gissing, die de een den ander nagist. - Reeds meermalen heb ik, ook in
dit tijdschrift, er op gewezen, dat men met raden, hoe vernuftig ook, geen stap verder
kan komen bij de verklaring der spreekwoordelijke uitdrukkingen. De taal der vroegere
schrijvers moet worden bestudeerd en de oudste gedaante worden opgezocht. Doen
we dit, dan blijkt dadelijk, dat we in de uitdrukking, zooals zij thans luidt, eene
verbastering hebben te zien van ‘het schip zooals het rijdt en zeilt.’ Dit is reeds
meermalen aangetoond2), doch men schijnt, blijkens het bovenstaande, er nog niet
algemeen van overtuigd te zijn. Ook in Vercoullie's Etym. Wdb. wordt niet gewezen
op dezen vroegeren vorm, doch gezegd: ‘reilen is opgemaakt uit met reilen en zeilen,
waar reil d i. regel (als in reiltop) het primitief is van regeling.’ Ik moet hierbij
opmerken, dat reil bij ons niet bekend is en in geen woordenboek

1) Voorbeelden ontleend aan B. Huydecoper: Proeve van Taal- en Dichtkunde, dl. III, bl. 106,
107.
2) Onlangs nog door Dr. Kalff in den Gids van 1890.
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wordt vermeld, dan in De Bo; en van de Vlamingen zullen wij onze
zeemansuitdrukkingen toch wel niet hebben overgekregen.
Reeds W.A. Winschooten heeft in zijn Seeman (Leiden 1781) de ware afleiding
gevoeld. Hij toch zegt ‘met seil en treil dat is: soo als sij (de schuit) rijd en seild,’
waaraan Harrebomée (II, 334) de opmerking toevoegt, dat onze uitdr. ‘zooals het
treilt en zeilt (of, zoo als men dikwijls hoort zeggen, reilt en zeilt) eene vergissing
is voor rijdt en zeilt. Rijden toch wordt onder de zeelieden gezegd van een schip, dat
voor anker ligt.’1).
Dit laatste is volkomen juist; reeds in de middeleeuwen werd rijden in dien zin
gebruikt, zooals blijkt uit Maerlants Spiegh. Hist. III4 25, 63 vlgg.:
Een wederwint hevet ons vervaert,
Dat wi moesten anker scieten
Ende riden enter zee genieten.

En thans is voor anker rijden,’ van een schip gezegd, nog niet ongewoon (zie Ndl.
Wdb. II, 491 en vgl. to ride at anchor).
Niet alléén staande, doch in den regel verbonden met zeilen, vinden we dit
werkwoord meermalen van de 16de eeuw tot nu toe. De oudste mij bekende plaats
wordt aangetroffen in Roemer Visschers Brabelingh (editie 1669), bl. 86 (Het Seste
Schock van de Quicken, 53):
Om duysent gulden soo het rijt en zeylt
Is 't Schip dat Joris gekocht heeft geveylt.

Brederoo, Stommen Ridder, vs. 1438:
Dat is een kapoen, zo hy rijt en zaylt, ghelaarst en ghespoort.

Y. Franssoons Giertje Wouters, Kluchts-wyse gespeelt op de Amsterdamsche Camer,
Anno 1635, bl. 5:
Ja dat mier is, ic blijf in den boel en in 't huys sitten so 't rijt en saylt.

Resolutien Vroed. 9 Mei 1650 (uit de registers van de Resolutien der Brielsche
regeering): omme tot defentie van de vischerije in te coopen drye bequaeme schepen
totten oorloch ende gebruyck op de Noortsee, soo deselve rijen ende seijlen. - En
Signaten van Sandtwyck, dl. 1563-1567, fol. 158: een schip soe alst rijedt ende seijlt2).
Er valt nu, dunkt me, na al deze plaatsen geenszins meer aan

1) Zie ook het Register op B. Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde, bl. 179.
2) Aangehaald in den Navorscher vàn 1890, bl. 480 en 663.
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te twijfelen, dat onze uitdrukking ‘een schip zooals het reilt en zeilt’ eene verbastering
is van ‘zooals het rijdt en zeilt.’ Hoe deze oorspronkelijke uitdrukking zoo is
vervormd? Wèl, hoogstwaarschijnlijk door invloed van de uitdr. met zeil en treil, en
door de zucht van het volk om de beide woorden te laten rijmen, teneinde daardoor
deze spreekwijze gemakkelijker in het geheugen te bewaren1).
Amsterdam, 1894.
F.A. STOETT.

Botvieren.
Dr. Franck zegt in zijn Etym. Wdb. 137 aangaande deze uitdrukking: ‘eigenlijk een
scheepsterm, van bot ‘het end van een touw’; BOTVIEREN (BOT GEVEN) is dus: ‘het
end van het touw vieren.’ Een bewijs voor deze meening vond ik onlangs in de
Wonder-wercken van Bacchus, waer in het Recht Ghebruyck en 't Misbruyck des
Wijns, met veel leerlijcke en vermaecklijcke Historiën wordt afgebeelt, door D. Pers
- t' Amstelredam, 1628, Voorrede, bl. 5. Als bladvulling zal ik de plaats hier
mededeelen: ‘Leert van den Walvisch-vanghers, hoe sy met een bootjen en een kleyn
getal menschen, met een harpoen daer een fljn touwtje aen vast is gemaeckt, sich ter
zee begeven, niet met een groulijck geschreeu, maer geven zich (al soetjens) om den
Visch, siende bequame gelegentheyd om hem dien harpoen in 't lijf te douwen, daer
toe sy dan met alle gaeuwigheyd bot weten uyt te vyeren.’
De oorspronkelijke beteekenis is dus: het vooreind van het touw laten schieten
(Van Lennep, Zeemans Wdb. 41, ruimte geven, waaraan later het znw. bot (te) de
bet. van tijdruimte, poos (reeds bij Hooft en thans nog in het West-Vlaamsch (De
Bo, bl. 172: Het heeft nu een lange botte schoon weder geweest)) heeft ontleend.
F.A.S.

1) Zie Dr. J. Verdam in zijne Geschiedenis der Ned. Taal, bl. 126, en vgl. goed en bloed; raad
en daad; houw en trouw; alles op haren en snaren zetten; tegen heug en meug; kallen is
mallen; waar het hiert en miert; hutje en mutje; volk van hak en zijns gemak; hij klaagt steen
en been, enz.
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Eene duistere plaats bij Potgieter.
(‘'t Omziens kilte’).
De paraphrase en verklaring, in den 16den jaargang van dit tijdschrift, blz. 264 vlgg.,
door den Heer Den Hertog gegeven van Potgieter's fraai gedicht: Geerte's Uitvaart,
herinnerde mij aan eene discussie, indertijd gevoerd over de beteekenis der boven
aangehaalde, in de 6de strophe voorkomende woorden, een der - helaas zoo talrijke
- duistere plaatsen, waardoor het genot van Potgieter's manlijke, rijke poëzie maar
al te vaak vergald wordt. Ik neem hieruit aanleiding om de slotsom van eene nadere
beschouwing dezer woorden in verband met sedert gevonden overeenkomstige
plaatsen hier mede te deelen. Ter verduidelijking schrijf ik eerst de geheele strophe
af (Potgieter X = Poëzy II, 84):
Eenig donker

In 't geflonker

Heinde en veêr,

Schaduw werpend,

Schril en snerpend,

Keer op keer: -

't Zij in 't komen,

Langs de zoomen

Van de beek,

Op wier spiegel

Dat gewiegel

Grillig streek, -

't Zij in 't glijden,

Waar bezijden

d' Open weg

Lachjes klonken,

Oogjes blonken

Uit de heg, -

Vaak de ronde

Doende in blonde

Halmenzee,

Door wier stilte

't Omziens kilte

Sidd'rend gleê, -

Elke gaarde

Die 't ontwaarde

Somb're wenk,

Of de groeve

Tot de hoeve

Riep: gedenk! -

Eenig duister

In dien luister

Kwam ze ons na

De ongetooide,

Breed geplooide,

Zwarte wâ.

Over de uitlegging dier woorden 't omziens kilte nu werd strijd gevoerd tusschen
eenige literatoren, bewonderaars van Potgieter, die zich aftobden om, met behulp
van allerlei grammatische kunststukjes, daarvan eene draaglijke verklaring te geven.
De een wilde glijden als transitief ww. opvatten en vertaalde: ‘door welker stilte 't
(t.w. de lijkstoet) (de) kilte van een oogenblik d e e d glijden’ ('t omziens als een
genitief, gelijk in Koning Willem de Tweede's regeering1). Een ander verklaarde:
‘door welker stilte 't (de lijkstoet

1) Zie V. Helten, Vondel's Taal § 264a.
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g e d u r e n d e de kilte van een oogenblik gleed’ (kilte dus als tijdsbepaling in den
4den nv.!). Een derde wilde, na 't een komma lezende, kilte als appositie bij 't opvatten
en dan vertalen: ‘door welker stilte 't (de lijkstoet, en daarmede) de kilte van een
oogenblik gleed’. En een vierde en een vijfde - de Leidsche philologie is vanouds
vermaard om hare conjecturen en emendaties! - wilden eenvoudig dat onverklaarbare
't verdonkeremanen door een drukfout, of een taalfout van den dichter, te onderstellen
en te lezen d' omziens kilte1) of wel 's omziens kilte (verg. 's menschen lichaam enz.),
beide in den zin van: de kilte van een oogenblik. Wat al gewrongen verklaringen!
Even radicaal als de laatstgenoemden is de heer Den Hertog, die blijkbaar evenmin
raad wetende met 't omziens kilte, boudweg voorstelt dit ‘te veranderen in 'n omziens
kilte voor: een huivering, een rilling’, en die dienovereenkomstig ook paraphraseert:
‘alsof er een rilling voer door de droomende akkers’. Zonder twijfel is dit Potgieter's
b e d o e l i n g geweest. Maar hoe 'n omziens kilte g r a m m a t i s c h opgevat moet
worden zegt de heer Den Hertog ons niet; door deze verandering wordt de
moeilijkheid niet uit den weg geruimd. Of is een omziens een gebruikelijke vorm?
Nu is emendeeren in een modern geschrift altijd eene ongewone en hachelijke
zaak. Het is waar, dat de n a g e l a t e n werken van een schrijver dikwijls zijn
overgelaten aan de zorg van den uitgever, eigenaar van het kopijrecht; gelukkig
indien deze genoeg piëteit en kennis heeft om voor de verzameling, de rangschikking,
de correctie en de typographische uitvoering òf zelf behoorlijke zorg te dragen òf
deze kiesche taak toe te vertrouwen aan een bevoegd persoon: anders kan men soms
in zulke herdrukken zinstorende drukfouten, uitlatingen, allerlei typographische en
andere ongerechtigheden tegenkomen, bij 't vernemen waarvan de auteur zich in zijn
graf zou omkeeren2) - en waarvan 't ook niet altijd gemakkelijk is na te

1) In den trant van het moeders hart en derg.; zie Stoett, Mnl. Synt. § 12 en V. Helten t.a.p.
2) Men leze b.v eens Geel's nadrukkelijk geuiten wensch (men zou bijna zeggen: uiterste
wilsbeschikking) omtrent het (16o) formaat van zijn Onderzoek en Phantasie in den aanhef
zijner Voorrede - en vergelijke daarmede het o c t a v o formaat, waarin dit ‘gulden boekske’
later, van den 3den druk (1871) af, bij d e n z e l f d e n uitgever herdrukt is, met dezelfde, nu
ten deele onbegrijpelijke Voorrede incluis! Van piëteit is hier geen sprake: het heeft meer
van eene stille wraak op wijlen den eigenzinnigen auteur.
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gaan of zij voor rekening van den uitgever - hetzij ‘verleger’ of ‘herausgeber’ - dan
wel voor dien van den schrijver zelf komen. Maar daarvan kan in dezen geen sprake
zijn: hier geldt het een door den dichter zelf gecorrigeerd werk. En hoe onduidelijk
- ‘tot onleesbaar wordens toe’ zou hij zelf zeggen - Potgieter's handschrift mocht
zijn, hij was veel te zorgvuldig om in zijn werk veel d r u k fouten te laten staan. Ik
geloof dan ook dat hieraan niet te denken valt; de na te noemen gelijkluidende plaatsen
sluiten trouwens deze mogelijkheid uit.
Conservatieve critiek tracht liever te verklaren dan te emendeeren. Ook hier is alle
emendatie onnoodig en dus verkeerd: 't omziens kilte moet beschouwd worden als
een voorbeeld eener eigenaardige zegswijze bij Potgieter, die men, al naar gelang
van zijne meer of minder radicale denkbeelden over taalverwording, een
‘opmerkelijken analogievorm’ of een ‘taalfout’ zal noemen. Potgieter had niet alleen
- zelfs zijn grootste vereerders en bewonderaars zullen het niet ontkennen - meer dan
de meeste schrijvers zijne vaste, hem alleen eigene uitdrukkingen en zinswendingen
(het veelvuldig gebruik van of voor indien of alsof, van tot overladens toe enz., zinnen
als: Hoe ik hem beklage, den man die..., als: een weelde ook haar bewuste1) enz. enz.),
waaraan men hem vooral in zijne latere werken onmiddellijk - niet altijd met
onverdeeld genoegen - herkennen kan2); hij had ook op 't stuk der gewone spraakkunst
zijne eigene meeningen of liever gewoonten. Zoo schrijft hij, evenals trouwens vele
vroegere schrijvers, in den 3den nv. vr. mv. veelal der, wat op iemand, grootgebracht
in de grammatica der hedendaagsche schrijftaal, een even onaangenamen indruk
maakt als de in diezelfde grammatica voorgeschreven vorm den op vele aanhangers
der nieuwe richting.
Met een dergelijke eigenaardige, geliefkoosde uitdrukking van Potgieter hebben
wij blijkbaar ook hier te doen. Een om(me)zien, algemeen gebruikelijk en gewoon
als bepaling van tijd, vooral in de verbinding: in een ommezien(tje)3), wordt door hem
- wat weinig of niet gewoon is - ook buiten die verbinding, en bovendien met

1) X = Poëzy II, 202.
2) Zie ook Feets, N. Verscheidenh III, 105.
3) Zie Ned Wdb. X, 410-411, alwaar ook een voorbeeld uit Potgieter te vinden is (IX = Poëzy
I, 255); verg. hiermede nog een omzien (X = Poëzy II, 116).
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een daarvan afhangenden genitief gebruikt in den zin van: een oogenblik; hij schrijft
niet alleen (X = Poëzy II, 202):
Zoo, schoon de ruwe weg in gladheid niet geleek
Naar 't rimpelloos verschiet dat nimmer baar zag stronk'len;
Verhief en nijgde zich, bij 't spoeden door de streek
In 't eigen omzien tijds het blinkende en het bleek.

maar ook (V 154 = Lev. v. Bakhuizen, CXXII): ‘Was het maar een voorbijgaande
indruk, een omzien bekoorens, met de verschijning zelve verdwenen?’
Is dit reeds ongewoon (en gezocht), nog verder wijkt Potgieter van het gebaande
spoor af, wanneer hij, naast een omzien, ook een omziens gaat schrijven, en dat niet
alleen als tijdsbepaling: gedurende een oogenblik, zooals (V, 219 = Bakh. CLXXIV):
‘Wie geeft zich niet een omziens toe in de gedachte enz.’ en (X = Poëzy II, 60):
Bedeel een ommeziens die wond're kracht mijn ving'ren
Waarmeê 't genie de naaldstift greep
En 'k zal uit onweêrslucht den laaijen bliksem sling'ren.

maar eveneens in diezelfde ongewone verbinding met een genitief, als (V, 173 =
Bakh. CXXXVIII): ‘Tot op de heide toe is dat voortijlen, dat voortvliegen, dat
voortschieten van een omziens duisternis telkens eene verrassing’ - er is sprake van
de schaduw eener grauwe wolk -, voorts (V, 319 = Bakh. CCLIII): ‘Eene opmerking
welke ieder er heeft gemaakt, een omziens twijfel, dat elk er bang viel, droefgeestig
mogen ze hebben gestemd enz.’, en eindelijk (IX = Poëzy I, 300):
huivrend hooren allen,
Ten keerklank op hun blijden welkomstgroet,
Den donder van zijne invective schallen;
Doch heilzaam is dat omziens kille schrik!1)

voor: een of dat oogenblik van duisternis, van twijfel, van schrik.
Deze parallelle plaatsen (waarvan vooral de laatste merkwaardig is, omdat er bijna
geheel dezelfde woorden verbonden zijn als in de hier besproken plaats) laten geen
twijfel, of P. heeft evenzoo met 't omziens kilte wel degelijk bedoeld: ‘het oogenblik
van kilte, d.i. het oogenblik van kille of verkillende huivering, een rilling’; de

1) Dat hier niet de gen. twijfels en schriks voorkomt weegt natuurlijk niet, tegenover de boven
aangehalde plaatsen (een omzien tijds, een omzien bekorens); op de laatst aangehalde plaats
zou ook het rijm reeds verboden hebben den harden gen. schriks te gebruiken.
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versregel beteekent dus: ‘het roerlooze korenveld, waarover, toen de lijkstoet er door
ging, voor een oogenblik eene kille huivering scheen te varen’1). Derhalve geheel
zooals de Heer Den Hertog geparaphraseerd heeft. Trouwens over de b e t e e k e n i s
der woorden bestaat geen verschil van gevoelen.
Maar nu de vraag: hoe kwam Potgieter aan deze, op zijn zachtst gezegd, ongewone
uitdrukking? Mij althans klinkt een ommezien s zeer vreemd. Wel hoort men nu en
dan op beziens in plaats van op bezien, op zicht, ter inzage (zenden). Wellicht is in
zekere streken of kringen evenzoo, naar analogie van vannieuws, vanzins en ook
aanstonds, plotselings enz., achter in een ommezien eene bijwoordelijke s gevoegd2).
Kende Potgieter dit in een ommeziens ook, en heeft hij, zonder veel over de
grammatische juistheid na te denken, fluks aan deze bijwoordelijke uitdrukking een
znw. ommeziens ontleend met eene anorganische s, waarvan hij dan weer een ander
znw. in den genitief liet afhangen, naar het model van een uur gaans, een oogenblik
peinzens en - een omzien bekorens?3) Mogelijk was deze tweede genitief zelf
onwillekeurig niet zonder invloed op het behoud of de achtervoeging dier s: eene
soort van prolepsis, te vergelijken met de gevallen, door Beckering Vinckers in zijn
opstel over ‘Phonetische

1) Ook het anders vrij ongewone woord kilte vindt men bij P. meermalen, vooral als rijm op
stilte; zie, behalve IX (= Poëzy I), 153; X (= Poëzy II), 40, 59 en 105, nog XII (= Verspr. en
Nag. Poëzy II), 85:
IJlings grijpt des eerbieds kilte,
Grijpt me een sidd'ring aan,
Voor het rijk van storm en stilte,
Voor den Oceaan!
Verg. voorts II (= Proza II), 105: ‘Hoe bloeijender hoofd, des te killer onze huivering voor
den bijl, die het bedreigt’, en eindelijk XI (= Verspr. en Nag. Poëzy I), 340:
de onafzienbre vlakte (een korenveld)
Waar de eeuw'ge wind den gouden oceaan,
Schier rusteloos, met sidd'ring scheen te slaan,
welke plaatsen in meer dan één opzicht met de onze overeenkomen.
2) Verg. wat's er gaends uit gaande door invloed van wat goeds (V. Helten, Vondels Taal §
260, Opm).
3) Eenigzins te vergelijken is de wijze waarop, hier uit een g e n i t i e f , de nomin. lekkers,
nieuws onstaan zijn; andere als bekijks en praats worden nog bijna alleen achter veel, wat al
enz. gebruikt, en hebben dus voorloopig weinig kans (of gevaar, al naar men wil) om als
nomin. te worden opgevat. Verg. ook mnl. des, wes, wies als nomin. (Stoett, Mnl. Synt. § 17,
18, 29) en waniewaers (Verdam, in Tidjdschr. IX, 295).
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voorbarigheid enz.’ behandeld (offen ze durven, daorste bist, Wiens Neerlandsch
bloed enz.)1). Wie eene betere verklaring weet zegge het.
Leiden, Januari 1894.
J.W. MULLER.

Naschrift.
(Potgieter en Vrouwe Bilderdijk).
Nu ik hier toch over Potgieter spreek, kan ik niet nalaten mijne verbazing te uiten
over de critiek op zijne vertaling van Michel Angelo's beroemd epigram, door den
heer A.S. Kok (in denzelfden jaargang van dit tijdschrift, blz. 193 vlgg.) geleverd,
en over de voorkeur, door laatstgenoemde aan die van Vrouwe Bilderdijk gegeven2).
1) Taal- en Letterbode III, 165 vlgg. - Is het vrij algemeene ves(t)jeszak voor vestzakje een
dergelijk geval van ‘voorbarigheid’, of heel gewoon van het in Noord-Holland gebruikelijke
verkleinwoord vestje (vessie) gevormd? - De s in het vaak gehoorde tegenswoordig zal wel
verklaard moeten worden als overblijfsel van den ouden bijvorm tegens naast tegen.
2) Om vergelijking en oordeel gemakkelijker te maken, worden de beide vertalingen, zoowel
van Strozzi's epigram als van Michel Angelo's antwoord, hier nogmaals afgedrukt. Die van
Vrouwe Bilderdijk luidt als volgt (Dichtw. III, 601):
Gewis een engel wrocht dit lieflijk beeld der Nacht
Dat zoo bekoorlijk ligt te sluimren voor onze oogen.
Zy leeft dewijl zy slaapt; of, is u dit verdacht,
Dan wek haar, en zy zelf zal spreken en 't betogen:
‘Ja zoet is my de slaap, maar 't is my meerder zoet
Een marmren beeld te zijn in dees ontaarde dagen.
Niets hooren en niets zien is my 't volmaaktste goed,
Spreek zacht en wek my niet met onbescheiden vragen’
Die van Potgieter (IX = Poëzy I, 419 en 420):
Deez' Nacht, die gij zoo zoet in sluimring ziet bezweken,
Die door eens Engels hand uit marmer werd gewrocht,
Zij leeft dewijl zij slaapt: wanneer ge twijflen mogt
Zoo wek haar uit de rust, en tot u zal zij spreken
Wel is mij 't sluimren zoet bij 't klemmen van de kluister;
't Van steen zoeter nog bij 't stijgen van den smaad:
Niet hooren en niet zien! Ai, wat daar boven gaat
Zoo lang d'ellende duurt? Dies wek mij niet, maar fluister.
Daar de Heer Kok de vertalingen van het eerste epigram niet in bijzonderheden bespreekt,
behoeft Potgieter's eer op dit punt eigenlijk niet met nadruk gehandhaafd te worden. Toch
zij in 't voorb gaan opgemerkt, dat hij het ook hier m.i. van Bilderdijk's echtgenoote wint.
Men kan twijfelen aan de juistheid van zijn bezweken, en den nadruk op het vooropgestelde
tot u ongewettigd achten. Maar wie gevoelt niet dat al dadelijk de aanhef der eerste vertaling
met Gewis van eene verkeerde opvatting blijk geeft, daar het eene gissing, uitgesproken
d o o r den beschouwer, in de plaats schijnt te stellen van de eenvoudige verklaring van het
beeld v o o r den beschouwer, die het origineel geeft; welke verkeerde opvatting daarenboven
bevestigd wordt door onze oogen van den 2den, doch weder tegengesproken door u van den
3den regel: eene alleszins verwarde voorstelling! Wie verkiest verder niet Potgieter's wanneer
ge twijflen mogt boven het onjuiste is u dit verdacht; en wie ergert zich niet aan den lammen
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Ik moet bekennen dat de door den heer K. aangewezen ‘gebreken’ mij - en ik meen
te mogen zeggen de meeste lezers - nooit gehinderd hebben; integendeel werd
Potgieter's vertolking altijd bewonderd om hare bezieling en om haar voornamen,
ongemeenen vorm, en dit te meer omdat hier gelukkig noch de juistheid, noch de
duidelijkheid had geleden in de worsteling van den vertaler met zijn origineel.
Waarom is bij 't klemmen van de kluister ‘onuitstaanbaar?’ Was

slotregel met dat door het rijm geëischte, maar door verstand en smaak gewraakte zij zal
spreken en betogen! Neen, ook hier kan de keuze niet twijfelachtig zijn.
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Florence dan niet als gekluisterd? Is bij 't stijgen van den smaad ‘onnatuurlijk
gedrongen en onjuist’? Spreekt men dan niet ook van bedolven, begraven onder de
schande, zelfs van de hooggaande golven van den hartstocht, van den twijfel enz.?
Aan iets dergelijks moet P. gedacht hebben. Men zou alleen kunnen zeggen, dat hij
in deze regels krachtiger uitdrukkingen heeft gekozen dan hij in 't origineel vond. Ai
wat daar boven gaat vindt de heer K. ‘buiten 't oorspronkelijke om,
woordenboekachtig en stijf-pedant’. Anderen zien in deze regels de edele uitdrukking
van diepe smart en ‘hartstochtelijke gramschap’. Alleen Dies wek mij niet, maar
fluister acht de heer K. ‘goed, ook als slot’, de laatste woorden zelfs ‘gelukkig’.
Staat nu inderdaad Vrouwe Bilderdijk's vertaling boven die van Potgieter? Is die
aanhef met Ja, zoet is mij de slaap krachtiger dan Wel is mij 't sluimren zoet? Is
meerder zoet bondig en fraai? Is een marmren beeld te zijn juister voor l' esser di
sasso dan 't van steen zijn (dat beeld past al heel slecht in den mond der Nacht zelve)?
Mag ontaarde dagen (waarin eene zedelijke veroordeeling ligt, in 't origi-
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neel niet te vinden) beter vertaling heeten dan bij 't stijgen van den smaad? Is 't
volmaakste goed (in den stijl der Evangelische Gezangen!) forscher en welluidender
dan Ai wat daar bovengaat? En ten slotte, past het invoegsel met onbescheiden vragen
bij den soberen stijl van het oorspronkelijke? Men kan nauwelijks gelooven dat de
heer Kok deze vragen alle bevestigend zou willen beantwoorden. En wie waardeert
bovendien niet de kracht en den nadruk, die de dubbele alliteratie in den 1sten en 2den
regel aan Potgieter's vers geven!
Eindelijk spreekt de heer Kok van Potgieter's ‘stijve Hollandsche Alexandrijnen,
zwaar van voet en log van gang’. Voor mij is er in deze verzen, met den uitroep in
den 3den regel, het enjambement naar den 4den, en dien fraaien, halven versregel als
slotzin, veel meer gang, beweging, levendigheid en hartstocht dan in de gladde,
slappe Alexandrijnen van Vrouwe Bilderdijk; ook in het rijmschema van P. (a b b
a, met dat klankvol slepende fluister als slot) ligt m.i. meer gevoel voor de beteekenis
van het oorspronkelijk, naar P.'s opvatting, dan in het ordinaire, door Vr. B.
aangenomen schema a b a b. 't Is een kwestie van smaak. Ik voor mij ben nog niet,
zooals de heer K. van ieder verwacht, ‘overtuigd, dat de zoo voorzichtige Potgieter
zich nog wel eens bedacht zou hebben, vóór hij zijn vertaling zou hebben medegedeeld
indien hem deze van Vrouwe Bilderdijk voor den geest ware gekomen’. Voorloopig
blijf ik zijne meesterlijke, gespierde vertolking van Michel Angelo's ‘pijnlijk
uitgestooten, aangrijpenden smartkreet’, zooals de Heer Kok het te recht noemt, verre
boven de conventioneele zijner voorgangster stellen; ja ik zou durven vragen, of zij
niet boven al de andere aangehaalde vertalingen, in sommige opzichten zelfs haast
boven het origineel staat.
Leiden, Januari 1894.
J.W. MULLER.
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Van Koetsveld's schetsen uit de pastorij te Mastland. (9e druk).
VIII. De Ringbroeders1).
106. Gedroogde en gezulte boonen. - De culinaire vergelijkingen mogen niet van de
verhevenste soort wezen, deze is ongetwijfeld door gullen humor ingegeven, en pakkend.
Grijze broeders. - De oudere predikanten rijden in (gesloten) rijtuigen ter
ringvergadering, de jongere in (open) speelwagens.
107. Praetor (Latijn): veldheer, opperrechter, stad- of landvoogd, voornaamste
magistraats persoon naast de consuls (in 't oude Rome); hier: Voorzitter der
vergadering.
Zekere boekjes uit den tijd der organisatie. - Met den tijd der organisatie wordt
bedoeld het jaar 1816, toen Willem I bij Koninklijk Besluit de zaken der Ned
Hervormde Kerk wettelijk regelde. Ook aangaande de inwendige regeling van de
godsdienstige aangelegenheden betoonde Z.M. veel belangstelling. Niet
onwaarschijnlijk was

1) Errata. In het eerste stuk van mijn bespreking van Van Koetsveld's Pastorij te Mastland (zie
Noord en Zuid, vorige jaarg. blz. 295 e.v.) komen de volgende zinstorende feilen voor, die
de lezer gelieve te verbeteren.
Bl. 297, r. 2. Hier ziet ge hem zijn preek uiteenzetten; lees:.... ineenzetten.
Ald., 10 v.o.: bijna op elke bladzijde klinkt u de humor tegen; lees:.... tintelt u de humor
tegen.
Blz. 299, r. 14: Mei 1830; lees: Mei 1838.
Ald. 16 v.o.: en blz. 2 dewijl.; lees: en blz. 2 dwijl.
blz 302, 2 v.o.; Suo jare; lees: Suo jure.
J.C.G.
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het onder Z.M. invloed, dat ‘zekere boekjes’ verschenen, waarin het nut der
ringvergaderingen betoogd werd.
Mundus vult decipi (Lat). - De wereld wil bedrogen worden. Decipiatur ergo, voegt
men er doorgaans aan toe; d.i.: derhalve moet men ze maar bedriegen.
108. Miscere utile dulci. - Het nuttige aan het aangename paren.
110. De kerkelijke en armenwetten, die hem niet geleerd zijn. - Ook hieruit blijkt,
hoeveel vóór 1830 aan de opleiding onzer predikanten ontbrak.
Annus gratiae. - jaar van gratie. - Het is der predikantsweduwe vergund, een jaar
lang de pastorie te blijven bewonen, en al de inkomsten aan het predikambt verbonden
te blijven genieten. Vermogende weduwen doen meestal afstand van dat recht;
vermogende gemeenten plegen het af te koopen.
113. De ongunstige zin van het woord liberaal. - Men bedenke, dat liberaal op
staatkundig en op godsdienstig gebied twee zeer verschillende zaken zijn.
De afscheiding in onze kerk. - In het jaar 1834 en later hebben vele Calvinisten in
ons land onder leiding van De Cock en Scholten zich van de Ned. Herv. Kerk
afgezonderd en den naam Afgescheidenen aangenomen, die thans veranderd is in
dien van Christelijk-Gereformeerden. Zij deden dit, dewijl de meerderheid der
Hervormden in Nederland afgeweken waren van de gestrenge Calvinistische
stellingen. Voorbeschikkings-, voldoenings- en inspiratieleer hebben dezen laten
varen, terwijl zij nochtans meenden lid van de Ned. Herv. Kerk te kunnen blijven.
Met dezulken konden de Calvinisten niet in één huis samenwonen. Vandaar hunne
afscheiding. Vóór 1836 door de Regeering vervolgd als ‘kweekers van onrust of
rustverstoorders,’ werd na dit tijdstip de Christelijk-Afgescheiden kerk door koning
Willem I en diens opvolgers erkend.
116. Het recitatief zingen. - Recitatief (in opera's en oratoria) is spreekgezang,
‘eene in tonen gedeclameerde rede, zonder bepaalde maat en rhythmus, waarbij enkel
de hoogte en diepte der tonen voorgeschreven is, terwijl de grootere of kleinere
waarde der noten, het meer langzame of snelle in tempo, aan de opvatting van den
zanger wordt overgelaten.’
Het narcotische. - Narcotisch beteekent bedwelmend, verdoovend,
slaapverwekkend. Nu werkt de koffie integendeel opwekkend, eerder den slaap
verdrijvend. De schrijver vergist zich dus: hij zal de
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eigenaardige kracht der caffeïne bedoeld hebben, gepaard met het door het branden
ontwikkeld wordende aroma.
117. De laatste boekzaal. - Hier wordt bedoeld: De Boekzaal der Geleerde Wereld,
welbekend maandschrift, in 1692 door P. Rabus begonnen onder den titel: De
Boekzaal van Europa, later, tot zijn einde in 1863, vooral in kerkelijke kringen veel
gelezen wegens zijn beoordeelingen van godgeleerde werken en zijn kerknieuws.
Dikwijls kortweg de Boekzaal genoemd.
118. Cum annexis - met hetgeen er bij behoort, d.i. doorgaans een gehucht of buurt.
Deze drie bladzijden over collega Marklan zijn met talent geschreven: humor en
gevoel strijden hier om den voorrang.
119. Men beroept er een predikant, d.w.z. geen proponent, zooals op kleinere
plaatsen.
Bruikbare specie. - Hier, evenals op blz. 115 geeft de schrijver merkwaardige
blijken van zelfkennis. En waar hij elders den zedelijken moed heeft om eigen
gebreken en tekortkomingen onbemanteld te erkennen, schroomt hij hier niet te
vermelden, wat er goeds in hem is.
Mevrouw Falk. - De vrouw van een doctor in de godgeleerdheid; de echtgenooten
van gewone dorps- en stadspredikanten werden in 1840 nog Juffrouw genoemd.
120. Der vrouwen verschuldigd. - Der vrouwen, datief meervoud, volgens Weiland.
Den vrouwen, leeraarden De Vries en Te Winkel, evenals den mannen, den kinderen,
ofschoon in geschrifte zeer weinig, in de spreektaal gelukkig nooit gebezigd. Wanneer
zullen wij ook in dezen ‘natuur en waarheid’ huldigen?
Een gestudeerd man. - Een der zeldzaam voorkomende adjectiva gevormd van
zuiver intransitieve verl. deelwoorden.
Nolens volens. - (Lat.) willens of niet willens, kwaad- of goedwillig. Zie het
leerzame artikel Gestudeerd in Het Wdb.
121. Responsie. - In den regel doceert of dicteert de collegegevende professor.
Maar tegen den tijd, dat de student promoveeren zal, moet hij respondeeren, d.i.
antwoorden, het geleerde weergeven: hij moet responsie doen.
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IX. Het Huisbezoek.
124. Onbestemde gesprekken. Niettegenstaande zeer vele onzer schrijvers onbestemd
bezigen in den zin van Hd. unbestimmt, Ned. onbepaald, is dit woord toch, volgens
Het Wdb., ‘zeer stellig als een germanisme te beschouwen,’ daar ons bestemmen een
geheel andere beteekenis heeft dan Hd. bestimmen.
126. Op den bestemden dag. Bestemd is germanisme. Zie Van Dale ‘Verbeteringen
en Aanteekeningen’ achter zijn Wdb. 1e druk i.v. bestemmen.
Het folio-register. - Het lidmatenboek, in groot formaat; zie blz. 122 en 123.
130. De dagen van vrijheid en verlichting. De Fransche tijd.
132. Eene stomme figuur - (tooneel) een of meer personen, die op het tooneel
optreden, hetzij als gerechtsdienaars, of als vertegenwoordigers van het publiek,
zonder te spreken; doorgaans figuranten geheeten.
De armen zijn verwilderd. Helaas, ja! Aan wie de schuld? Mijns inziens aan de
predikanten, wier toespraken tot de gemeente in den regel te hoog zijn voor den
vierden stand. Zij veronderstellen bij het gehoor èn te veel bijbelkennis èn een veel
hooger peil van beschaving dan hun deel is. Men vergelijke hiermede, wat schrijver
zelf blz. 159 vertelt van eene boerin (ik onderstreep). ‘Zij zag’ (en dit was nog wel
in een gesprek) ‘met gevouwen handen vóór zich, en zat even eerbiedig, en verstond
even weinig, als des Zondags in de kerk.’ Ten tweede maken de predikanten vooral
in de groote steden veel te weinig werk van den persoonlijken omgang met hun
gemeenteleden Trouwens het aantal predikanten aldaar is veel te gering. In Amsterdam
hebben de R. Katholieken, ofschoon driemaal geringer in aantal dan de Protestanten,
meer zielverzorgers dan dezen.
138. Pia vota (Lat.) vrome wenschen.

X. Mijn kleermaker en mijn smid.
134. Kanefas. - Zekere katoenen stof; ruw lijnwaad, dat veel tot voering wordt
gebruikt.
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Eene magt in den staat. - Deze schets is even geestig als waar.
135. Een Medusa-kop. - Medusa (Grieksche myth.), een afschuwelijk gevleugeld
monster (een der drie Gorgonen) met slangenhaar en ijzeren klauwen.
136. De gordijnen van het voorhoofd. - Deze beschrijving van de tweeërlei
vriendelijkheid is een stukje poëzie in ongebonden stijl, dat de schrijvers van
anthologieën tot nu toe ontgaan schijnt. Of heeft het slot (‘als met de el toegemeten....
als een aalmoes uitgereikt’) met zijn drieërlei beelden, die elkaar verzwakken, den
gunstigen indruk uitgewischt?
137. Van der Kemp, Smijtegeld, Hellenbroek en Groenewegen. - De vaderlandsche
kerkgeschiedenis kent verscheidene predikanten, die de namen v.d. Kemp gedragen
hebben. (1702-1830). Welke hier bedoeld wordt, is niet uit te maken. - Abraham
Hellenbroek, geb. 1658, was een Voetiaansch godgeleerde, tevens uitstekend
kanselredenaar. - Smijtegeld en Groenewegen hebben bundels leerredenen uitgegeven,
die vaak herdrukt zijn, en nog onder de Calvinisten hun lezers vinden.
138. De bondzegelen van de vrije genade, enz. - Voor hen, die in de terminologie
van het Calvinisme niet ingewijd zijn, stippen wij hier enkele punten aan. De
bondzegelen der vrije genade, het Heilig Avondmaal - Het Nieuwe Verbond toch
wordt het verbond der Genade geheeten in tegenstelling met het Oude Verbond, dat
het Verbond der Werken wordt genoemd. Zie o.a. Coccejus: Summa doctrinae de
foederi Dei, d.i. Al de leeringen aangaande de verbonden van God. - Mijn borg,
Jezus. - Baäl, de hoogste mannelijke godheid der Philistijnsche en Phenicische
volksstammen. - Een prediker van eigengerechtigheid, die niet vóór alles streeft naar
het deelgenootschap aan den zoendood van Christus, maar zijn zaligheid meent te
kunnen verwerven ook door zijn goede werken (Verg. blz. 147).
140. O Vreemdeling in Jerusalem. - Zinspeling op Lucas XXIV:18.
141. Socinianen en Arminianen. - De eersten zijn genoemd naar Laelius en Faustus
Socinus, neven, geboren in 1525 en 1539 in Italië. De Socinianen verwerpen het
leerstuk der H. Drieëenheid, als in strijd met het gezond verstand en met de H. Schrift.
- De Arminianen of Remonstranten zijn genoemd naar Jacobus Arminius, eig. Jac.
Harmensen (1560-1609). Zij verwerpen de leer der praedestinatie of voorbeschikking.
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Liedjes over de waarde van den sterveling,... voor allen gestorven is. - Toespeling
op een der Evangelische gezangen bij de Ned. Herv. Kerk in gebruik, waarin deze
regels voorkomen:
O sterveling, gevoel uw waarde!
..............
Uw hart is veel te groot voor de aarde:
Gij leeft voor de eeuwigheid.

Dit gevoel van eigenwaarde nu is in strijd met het Calvinistische begrip, dat de
mensch door den zondeval volslagen doemwaardig is voor God. De Calvinisten
zingen in de kerk niet dan psalmen, en noemen de Evangelische Gezangen schimpend
liedjes.
142. Dezelve stond op den hoek van een.... dijk. - Hier is dezelve gebezigd, omdat
hij op smid zou slaan, terwijl de hoefstal bedoeld wordt. Wij zouden in plaats van
dezelve zeggen: die stal of die hoefstal. - Nog een dezelve, minder te verdedigen, is
te vinden blz. 148, r. 10.
143. Kinderlijk ontzag voor grijze haren. - Bilderdijk geeft het negatief van deze
photografie in zijn:
De grijsheid vergt ontzag als 't kenmerk van verstand:
Ontbreekt dit, ze is geen krans op holle bekkeneelen;
Geen zilveren bloesemglans der trage wijsheidsplant,
Maar nietig distelvlas, waarmee de winden spelen.

145. Wat klaagt een levendig mensch?... zijne zonden. Klaagliederen van Jeremia,
III:39.
146. Christus gepredikt onder een bedeksel. - Philippensen I:18.
147. Ieder naar zijn bijzonderen aard toespreken. Zie het aangeteekende blz. 68
bij een uitgewerkte gebijzonderde toepassing.
148. De liefde gelooft en hoopt alle dingen; zij denkt geen kwaad. I Corinthen
XIII:7.
De dwaasheden der afgescheidenen. - In de eerste tijden (1834) werden de
Afgescheidenen door de Regeering vervolgd en door andersdenkenden bespot.
Vandaar wellicht dit min of meer subjectieve oordeel van den schrijver dezer Schetsen,
die in '34 of '35 geschreven werden.
149. Uitwendig ingetogen. - Beide het bijwoord en het bijvoeglijk naamwoord
zijn hier in figuurlijke toepassing (in overdrachtelijken zin) gebezigd. Vergelijk een
regel verder: ‘dien uitwendigen dwang.’
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XI. Het aannemen van lidmaten.
151. Een ander heeft geplant.... den wasdom gegeven. Omwerking, voor de
gelegenheid pasklaar gemaakt, van I Corinthen 3: 6.
De driesprong van Hercules. - Zie het aangeteekende bij blz. 66, aldaar bij Een
gevaarlijke driesprong.
153. De Veterane - De oudgediende.
154 Wâre dominé. - Dit wâre (spr. waere) is vaak (en ook hier) niet veel meer dan
een stopwoord. Het is een verkorting van: niet ware? = is het niet waere? en wordt
op de Zuidhollandsche eilanden veel gebruikt. - Verg. ook: Van de Schelde tot de
Weichsel, I, door Joh. A. en L. Leopold, alwaar het blz. 205 evenzeer als stopwoord
voorkomt, in Ridderkerksch dialect.
155. Met meesteren kwijtgeraakt, d.i. met dokteren. In veel streken in Holland,
ook in Amsterdam in kleinburgerkringen, heet de geneesheer de meester. (Zie ook
blz. 197.)
156. Sergie - Zekere lichte gekeperde wollen stof.
Figileerde - lees vigileerde = zich beijveren.
Een vijfje. - Een vijfstuiverstukje, een kwartje.
De groote armen. - De bedeeling van wege het burgerlijk armbestuur.
157. Zalig zijn de reinen van harte. Mattheus V: 8.
Heele gemeene kisten. - Zooals bijna altijd in de spreektaal wordt ook in de
schrijftaal het bijwoord heel vaak als bijv. nw. verbogen.
Boer is een stand hooger dan arbeider. - Dat is op de Holl. eilanden. Maar in de
Betuwe zijn de boeren de ‘Koningen van het land.’
158. Bezet. - verlegen.
Er mede bezet zijn. - Toestand van zenuwachtige beklemdheid.
De dubbele Hellenbroek. - Abraham Hellenbroek (verg. het aanget. bij blz. 137;
ald. Van der Kemp, Smijtegeld, Hellenbroek), behaalde grooten roem door zijn
‘Voorbeeld der Goddelijke waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden tot de
belijdenis des geloofs,’ een boekje dat dertig maal gedrukt werd. Het verscheen in
1706, en werd in 1759 uitgebreid, waarna het den naam ‘Groot-Hellenbroek’ (in
Mastland den dubbelen H.) ontving, ja, het werd in 1798 door zekeren D. van
Wijngaarden op rijm gebracht.
Het meisje is er zoo kreen over. - Kreen op iets zijn beteekent:
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kieschkeurig zijn, erg zindelijk, maltentig netjes. Hier beteekent het: boos, nijdig.
162. Dat korte moederwoord.... vermaningen. - Let op den menschenkenner.
Die algemeene bemoeizucht.... iets goeds ten grondslag. De ware wijsheid is hierin
gelegen, het goede te kunnen onderkennen in wat oogenschijnlijk slecht is.
163. De warme ijver moet warmer worden,... vindt. - Is dat waar?
Dreig, zoo het noodig is! - Aan de tafel der nieuwe lidmaten? Ik ben maar een
leek, en durf hier niets dan een vraagteeken plaatsen.

XII. Armenzaken.
166. Over den Catechismus prediken. - Nl. den Heidelbergschen catechismus, die
op last en met medewerking van Frederik III, keurvorst van den Palz, door Zacharias
Ursinus en Caspar Olevianus opgesteld, in 1563 uitgegeven en door de Synode te
Dordrecht (1618) als belijdenisschrift der Nederl. Herv. kerk aangenomen werd.
167. Etende met verheuging en eenvoudigheid des harten. Hand. II: 42-47.
168. Hoe menige opgewekte stemming.... niet te huis. De bedoeling is: ik verliet
den kansel in een opgewekte en blijmoedige stemming; maar de murmureering dier
armen, welke beweren dat zij in den onderstand verzuimd worden, ontnam mij mijn
opgewektheid.
171. Salomo's eerste recht. - I Koningen III: 16-28.
174. De regelen van Bartjens. - Bartjens, een onderwijzer, die in het begin der 17e
eeuw eerst te Amsterdam en vervolgens te Zwolle aan het hoofd stond eener school,
heeft zich een grooten naam verworven door een rekenboek, dat een halve eeuw
geleden nog veel in ons vaderland werd gebruikt. Vondel heeft het portret dat den
titel van het tweede deel versierde, van een dichterlijk bijschrift voorzien. - Bartjens
leeft nog spreekwoordelijk voort.
Talitur qualitur. - Een aardigheidje van den predikant, om het door meester Baljon
een weinig geradbraakte latijn in dien basterdvorm weer te geven. Het moet zijn:
taliter qualiter, en beteekent: maar zoozoo, middelmatig, eenigszins. In het gegeven
verband is
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de bedoeling: Baljon zou, zoo goed en zoo kwaad als 't ging, wel rekening doen.
180. Professorale dictata. - Verhollandscht: professorale dictaten. Vele professoren
dicteeren hunne lessen in plaats van te doceeren.
In Klikspaans Studentenleven I wordt zoo'n professor met niet onaardige
woordspeling een dictator genoemd.
Wet van 1818, domicilie van onderstand, acte van indemniteit. - ‘Onder de werking
van de Staatswet van den 28 November 1818 op het armwezen was de zelfstandigheid
der diakonieën grootendeels verloren gegaan, zoodat zij op vele plaatsen slechts de
uitvoerderessen van den wil der gemeentebesturen waren geworden. Door
verschillende Koninklijke besluiten en door provinciale en gemeentelijke
verordeningen was de genoemde wet ook op de diakonieën toegepast, zoodat deze
haar karakter als kerkelijke instellingen van weldadigheid grootendeels hadden
verloren. Waar de diakenen rekenplichtig gemaakt waren aan het burgerlijk bestuur,
subsidiën van deze ontvangende, onder voorwaarde van alle armen te bedeelen, wier
domicilie van onderstand viel binnen het territoir der kerkelijke gemeente, of welke
hun door het burgerlijk bestuur ter bedeeling werden opgedragen, daar moest wel de
armenverzorging ophouden een uitvloeisel te zijn van de vrije kerkelijke
liefdadigheid.’ Aan dien toestand nu heeft men na 1834 aanhoudend getracht een
einde te maken. ‘Het thans vigeerende Reglement op de diakonieën is in werking
gekomen in 1857.’
In de vroegere burgerlijke wet op het armwezen was de geboorplaats het wettig
domicilie van onderstand. In 1870 is de burgerlijke wet op het armwezen gewijzigd,
en het domicilie van onderstand vervallen, zoodat het burgerlijk armbestuur in de
gemeente, waar zich de arme bevindt, op de aanvrage van onderstand moet beslissen,
zonder recht op restitutie.
De eisch tot restitutie werd vroeger ingesteld door de zoogenaamde acte van
indemniteit, d.i. schadeloosstelling. - Deze bijzonderheden zijn ontleend aan J.
Douwes en Mr. H.O. Feith, Kerkelijk Wetboek.
Die kleine armenwet. - Waarschijnlijk wordt hiermee de Wet van Nov. 1818
bedoeld.
182. De Staten. - De Gedeputeerde Staten.
De kracht der Galvanische kolom. - Met G. kolom bedoelt v. K. hier de kolom of
zuil van Volta. Zij bestaat uit schijven van zink, van koper en van met zwavelzuur
doortrokken laken, bij regelmatige
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afwisseling opeengestapeld. De bovenste en de onderste schijf zijn de beide polen.
Neemt men in iedere hand een der geleiddraden, die aan de palen verbonden zijn,
dan gevoelt men een schok. Evenzoo gaat er als het ware een schok door een
vrouwengezelschap bij het hooren van het woord ‘nieuws.’

XIII. Het Sterfbed.
184. De uitgang van het paradijs. Zie Genesis III: 23, 24.
186. De vrouw was er krak over. Krak = boos. V. Dale geeft deze beteekenis van
krak niet. Het zal wel knak moeten zijn. Trouwens de beteekenissen van krak en knak
schijnen eenigermate ineen te vloeien. Zie V.D. i.v. knak en krak.
188. Zich herhalen. - Germanisme, sich erholen. Zou weer op zijn verhaal komen
niet beter zijn?
Welgelukzalig.... wonen in zijn huis! - Berijmde Psalmen 65 vers 2.
190. Strenge kerkleer. - De Heidelbergsche Catechismus (Zie het aanget. bij blz.
166)
191. Nog met het vlammend zwaard, d.i. als bij de verdrijving van het eerste
menschenpaar uit het Paradijs. Genesis III: 24.
192. Verloren Zoon. - Lucas XV: 18, 20.
193. Hoogwijze buurman. - Waarom wordt de buurman ironice hoogwijs, de vrouw
daarentegen in ernst dwaas genoemd?
Vermijde ik. - Deze vorm van den 1en pers. enkelv. v.d. onvolt. teg. tijd op e
verdwijnt meer en meer. In kanselstijl komt hij nog voor, benevens in enkele geijkte
uitdrukkingen. Welke?
197. De Meester, d.i de geneesheer.
De natuurlijke mensch verstaat niet. Zie I Cor. 2: 14.
198. Alsof ik met hem stierve. - Dit klinkt - tijd, plaats en ersonen in aanmerking
genomen zelfs - bijna theatraal.
J.C. GROOTHUIS.
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Bloemlezing uit het woordenboek der Nederlandsche taal.
Tweede Reeks. - Dertiende Aflevering.
Ontraden. In eene thans verouderde opvatting staat ontraden in het niet meer bekende
spreekwoord: Men mach d'oude ontlopen, maar niet ontraden, dat voorkomt bij
Spieghel, Hertspiegel, 271 en ook bij Bredero, Klucht van Symen, 8. Oudemans in
zijn Woordenboek op Bredero verklaart het aldus: ‘Men kan den ouderdom ontgaan
(nl. door zelfmoord), maar men mag er niet angstig voor vreezen.’ Deze verklaring
kan niet juist zijn, omdat zij eene dubbelzinnige opvatting van het woord mach
vereischt, en bovendien tusschen de beide leden van het spreekwoord geene voldoende
tegenstelling vormt. Bij Wander vindt men: Man kann dem Alter verlaufen, aber
nicht vorrathen. De beteekenis hiervan moet deze zijn: Men kan den ouderdom een
tijdlang vóór blijven, maar zich er niet geheel en al voor bewaren. Het Nederlandsche
spreekwoord moet iets dergelijks beteekenen, het is echter niet volkomen duidelijk
hoe ontraden hier moet worden verklaard. Voor het Middelhoogduitsche entrâten
wordt o.a. opgegeven ‘ausweichen.’ Die beteekenis zou hier wel passen, doch zij is
in het Middelnederlandsch niet bekend.
Als synoniem van ontraden heeft men afraden. De beide woorden verschillen
hierin, dat afraden in de gewone spreektaal gebruikelijker is, en bovendien niet zelden
het hoofdbegrip nadrukkelijker te kennen geeft. ‘Ik raad het u af’ klinkt sterker dan
‘ik ontraad het u.’
Ontslaan. Als synoniemen van dit werkwoord kunnen gelden afdanken, afschaffen,
zijn afscheid geven, afstellen, afzetten, wegjagen, wegzenden.
Al deze woorden geven te kennen dat iemand of iets buiten dienst gesteld wordt.
De laatste vijf en ontslaan zijn alleen van toepas-
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sing op personen; afdanken gebruikt men ook van zaken, en afschaffen wordt in de
eerste plaats van zaken gezegd. Men dankt iemand af, wiens diensten men niet langer
noodig heeft, b.v. huurtroepen, die men niet langer wil houden, of ook personen, die
voor hun werk onbekwaam worden. In dit laatste geval hecht men aan afdanken vaak
het bijbegrip van eenige meedoogenloosheid. Bij vergelijking wordt het dan ook
toegepast op voorwerpen, die men niet meer kan gebruiken: oude kleederen b.v.
worden afgedankt. Afschaffen kan van personen alleen worden gezegd, wanneer men
ze ontslaat, omdat de bediening wordt opgeheven. Bij afstellen en afzetten behoort
uitdrukkelijk het bijdenkbeeld, dat het ontslaan òf uit misnoegen over gedrag en
handelwijze van den beambte, òf met willekeur en misbruik van macht geschiedt.
Afstellen en afzetten zijn thans daarenboven alleen van toepassing op openbare
ambten, al de andere woorden daarentegen op bedieningen van allerlei aard. Bij
ontslaan en zijn afscheid geven wordt de reden, die tot het ontslag aanleiding gaf, in
het midden gelaten, ofschoon bij het laatste doorgaans uit het verband blijkt, dat het
tegen het verlangen is van hem, die zijn afscheid krijgt. Wegzenden en wegjagen zijn
de twee sterkste uitdrukkingen, wegjagen de krachtigste van alle; wegzenden en
wegjagen zijn steeds het gevolg van groote misnoegdheid over gedrag of handelwijze
van hem, die op dergelijke wijze ontslagen wordt.
Ontstentenis. Dit woord is gevormd met ingelaschte e uit ontstentnis, waarin de t
voor n uit d is verscherpt; gevormd met nis van ontstanden, verleden deelwoord van
ontstaan, in de verouderde beteekenis van ‘ontbreken,’ en waarschijnlijk reeds in
het Oudgermaansch, daar de a van het hoofdwoord in e is overgegaan voor de i van
nis. Het woord had ook e kunnen hebben, indien het in later tijd uit het Hoogduitsch
was overgenomen, doch in die taal komt het niet voor.
Vroeger beteekende het ‘zich van iets onthouden of van iets af te wijken,’
tegenwoordig heeft het den zin van: ‘niet voorhanden zijn.’
Niet zelden wordt ontstentenis gebruikt in den zin van ‘afwezigheid.’ Men leest
b.v.: ‘Bij ontstentenis van den secretaris werden de notulen voorgelezen door het
jongste bestuurslid.’ Dit is onnauwkeurig, wanneer het bestuur wel een secretaris
heeft, maar deze niet ter vergadering is. Daarentegen kan men zeggen: ‘Bij ont-
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stentenis van den hoogleeraar in het Sanskrit (t.w. den hoogleeraar, die er volgens
de wet geacht wordt te zijn), worden de colleges in het Sanskrit thans gegeven door
den hoogleeraar in het Nederlandsch.’ Daarmede wordt gezegd dat het professoraat
op dit oogenblik vacant is.
Ontwaren. Eerst in het laatst der vorige eeuw in gebruik gekomen; men vindt het
niet in de oudere woordenboeken, eerst Weiland vermeldt het als neologisme. Van
het afgeleide ontwaring getuigt Kinker, Gedichten, III. 77, dat hij het in eene daar
voorkomende plaats gaarne zou gebruikt hebben, ‘wanneer dit woord in de taal
aangenomen was;’ men moet erkennen, dat ook thans nog deze afleiding ongewoon
klinkt, en zoo goed als nooit wordt gebruikt. Uit het Hoogduitsch kan ontwaren niet
zijn overgenomen, want een soortgelijk werkwoord met ent- is daar niet in gebruik.
Bij ons is ontwaren in de plaats gekomen van het thans verouderde ontwaarworden,
en waarschijnlijk is het inderdaad van dit ontwaar afgeleid.
Dit ontwaarworden, dat thans verouderd is en in den zin van ‘gewaarworden’ nog
bij Van der Palm voorkomt, is gevormd van worden en het verouderde ontwaar,
volgens Franck, Etymol. Woordenboek, 697, ontstaan uit in wara, ‘met oplettendheid.’
De afleiding ontwaring komt, behalve bij Kinker, ook voor bij Van der Palm,
Leerredenen, VII. 350: Een ledig in onze harten.... welks pijnlijke ontwaring niet
anders verzacht kan worden, dan door opheffing des gemoeds tot God!
Ontzag, daarnevens, in de 17de eeuw ontzich en ontzicht. De vorm ontzag is tot
dusverre in het Middelnederlandsch niet gevonden, en is in de 17de eeuw veel minder
in gebruik dan de beide andere. Ontzicht, van ontzien, als gezicht van zien, komt in
het Middelnederlandsch eenige malen voor, en waarschijnlijk is ontzich daaruit
ontstaan, doordat de t afviel, iets, dat in sommige, vooral oostelijke tongvallen een
gewoon verschijnsel is Het is niet onmogelijk, dat ontzag een wijziging is van ontzich,
onder invloed van gezag, tot welks begrip dat van ontzag soms nadert; misschien
echter is het eene afleiding op zich zelve: vergelijk gelag van liggen.
Van ontzig en ontzicht volgt hier een voorbeeld.
Hooft, Leven van Henrik den Grooten, 1: T'hans de mogenheidt overwightigh
geworden, t ontzigh uit zijnde, heeft de tucht een' smet, de orde een krak gekregen.
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Vlaerd. Redenr.-bergh, 87: Uyt ontsicht of dwang mach kommen nimmermeer
gehoorzaemheyt.
Ontzien. In zich ontzien moet het wederkeerend voornaamwoord als een
oorspronkelijk 3de naamval worden opgevat, zooals blijkt uit het Oudgermaansch
gebruik bij verschillende werkwoorden, die ‘vreezen’ beteekenen. In het Nederlandsch
der 16de en 17de eeuw is dat gebruik nog bij verschillende dergelijke werkwoorden
bewaard gebleven; bij de meeste echter verouderde die constructie, het
voornaamwoord liet men weg; bij ontzien bleef het; doch het spreekt van zelf, dat
de levende taal er geen datief meer in herkent. Zich ontzien kan dus tweeërlei
beteekenis hebben: het is òf ‘vreezen’ (met zich als datief), òf zich is lijdend voorwerp,
en zich ontzien beteekent dan ‘zich zelf sparen.’ De eerste beteekenis, waarbij het
werkwoord met een 2den naamval, met voor en met te werd geconstrueerd, is thans
verouderd
Ontzwavelen. Dit werkwoord, dat als term in de nijverheid beteekent ‘van
zwaveldeelen zuiveren,’ is door sommigen eenigszins zonderling gebruikt. De
schrijver der Hippokreen-ontzwaveling bedoelt met dit woord het ‘zuiveren (der
Hippokrene) van kwade zwavelachtige dampen.’ In een juist tegenovergestelden zin,
dien van ‘doen verliezen van edele bestanddeelen’, bezigt Busken Huet dit woord,
Litter. Fantasiën, I. 193: Schiller had voorwaar niet te eenenmaal onregt, toen hij de
natuurbeschouwing der 18de eeuw.... ontzwaveld noemde van alle goddelijk leven.

Derde Deel. - Eerste Aflevering.
Boa. Het Latijnsche woord, welks oorsprong onbekend is, is de naam eener familie
van niet vergiftige, doch buitengewoon groote en sterke slangen (ook reuzenslangen
genoemd) met niet doorboorde, ongegroefde tanden; tot deze familie worden ook de
pythons gerekend. Het meest bekend is de boa constrictor, welk laatste woord ‘die
samendrukt, worgt’ beteekent
Boa is ook de naam van een lang, smal kleedingstuk van bont; aldus genaamd om
de gelijkenis met eene slang.
Boanerges, een Arameesch-Hebreeuwsch meervoud, dat eigenlijk ‘zonen eener
geruchtmakende menigte’ beteekent. In Markus III: 17,
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de eenige Bijbelplaats, waar het voorkomt, is het minder juist door ‘zonen des
donders’ vertaald. Het is de naam, door den Heiland aan de twee apostelen Jacobus
en Johannes gegeven, wegens hun hartstochtelijk karakter. Later is het als enkelvoud
opgevat en wordt dan toegepast op een' vurigen prediker, vooral wanneer hij met
donderende stem spreekt.
Bobbekop. Het eerste lid van dit woord beteekent ‘dik, rond.’ In eigenlijken zin
beteekent het bij planten en dieren een ‘rond, dik bovendeel.’ Bij overdracht bezigt
men het als scheldnaam voor iemand met een groot hoofd, synoniem van dikkop,
terwijl het bij verdere uitbreiding ‘stug mensch, stijfkop’ beteekent.
Bobelijn. Het Fransche (Luikerwaalsche) bobelin, een naam, van ouds door de
bewoners van Spa aan de badgasten gegeven, welks oorsprong onbekend is.
Bochel. Dit woord is waarschijnlijk gevormd van buigen en is alzoo verwant met
beugel. Deze afleiding wordt echter eenigszins onzeker door de vormen pochel,
pokkel en bokkel, die wel verwante beteekenis hebben, maar van andere stammen
zijn gevormd.
Bochelen. Dit werkwoord, dat ook onder den vorm buchelen voorkomt, is een
klanknabootsend woord, dat ‘rochelen, fluimen opgeven’ beteekent. Naar het schijnt,
behoort hiertoe de zegswijze: ik bochel er wat in, in den zin van ‘ik geef er niet om.’
Dergelijke minachtende uitdrukkingen zijn der taal niet vreemd. Hieruit kan dan
door verwarring weer ontstaan zijn: het bochelt mij niet! wat kan het mij lochelen!
welke zegswijzen dezelfde beteekenis hebben.
Bocheljoen, ook Bucheljoen. In de Klucht van Buchelioentje 't Kaboutermannetje
van J. Barentsz (1655) is Buchelioentje de naam van een knecht, die vermomd als
kabouterman met een bochel, anderen schrik aanjaagt. Thans wordt het woord
gebezigd als spottende benaming van een gebochelde. Denkelijk is het spelenderwijs
afgeleid van bochel, naar analogie van een of meer, thans niet meer met zekerheid
aan te wijzen woorden op ioen. Gewoonlijk zijn deze reeds in het Middelnederlandsch
ontleend aan Romaansche woorden op ione, Fransch ion, als b.v. paviljoen,
vermiljoen.
Het verdient echter opmerking, dat in sommige Zuidduitsche tongvallen bögge,
bögke de benaming is van een grijns of mom, ook, evenals böggelmann, iemand met
een mombakkes, een boeman. Het is denkbaar, dat bocheljoen op de eene of andere
wijze in verband staat met deze woorden, welker afkomst niet vaststaat; het woord
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zou dan oorspronkelijk ‘kabouterman, boeman’ beteekend hebben, en zijne
tegenwoordige beteekenis eerst verkregen hebben door een jongere bijgedachte aan
bochel.
Bode. Dit woord, dat in de onderscheidene Germaansche talen voorkomt, is afgeleid
van bieden, in de thans verouderde beteekenis van ‘laten weten, aanzeggen.’ Een
bode is dus eigenlijk ‘iemand, die iets aanzegt’ en dat bepaaldelijk, volgens opdracht
van een ander. Tengevolge van deze laatste beperking ging de beteekenis van dit
woord geleidelijk over in die van ‘dienaar.’
Oorspronkelijk was het woord mannelijk en werd, ook in toepassing op vrouwen,
aldus gebezigd. Later heeft men het ook als een vrouwelijk woord verbogen, waartoe
de e, als uitgang van vele vrouwelijke woorden, zeker medewerkte. Daarnevens
kwam bodin in zwang, vooral in hoogeren stijl; doch toen dit woord den zin van
‘boodschaploopster’ kreeg, kon het in den verheven stijl niet meer gebruikt worden
en werd daarin door bodinne of bodes vervangen, of door bode, vrouwelijk verbogen.
In classieke treurspelen is de Bode de persoon, die, inzonderheid aan het slot van
het stuk, op het tooneel komt verhalen, hetgeen elders is geschied.
Vanouds, naar de oorspronkelijke beteekenis, was de Bode ‘de persoon, die
vanwege het gerecht of een besturend lichaam bood, d.i. aanzeide of dagvaardde,’
zooveel als deurwaarder. Zij waren beëedigd en droegen als zinnebeeld der
rechtsmacht eene doornenroede of een staf; vandaar gezworen, roedragende boden
of roedragers. Bij uitbreiding toegepast op alle beambten van besturen of
vertegenwoordigende lichamen, die brieven en boodschappen overbrengen; thans
verschillende van deurwaarders. Vanouds droegen zij als onderscheidingsteeken
gewoonlijk een bos.
In de uitdrukking: Booi is baas of kapitein is booi misschien het enkelvoud van
booien, wisselvorm van boden, in den zin van ‘dienstboden.’ Anderen zien er het
Engelsch-Friesche boy in.
In de spreekwoordelijke zegswijze: van den hoogen boom met den grooten pollepel
scheppen, ook: van den hoogen boom af teren (leven) meenen sommigen, dat boom
voor bodem staat. Indien dit werkelijk het geval is, zal men door de hooge boôm den
bodem moeten verstaan, die hoog staat, doordien het vat geheel of bijna geheel gevuld
is. Deze verklaring is echter twijfelachtig, mogelijk zijn hier twee verschillende
zegswijzen verward.
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Bodemerij. Van dit woord is totnogtoe geen ouder voorbeeld gevonden dan uit de
16de eeuw. Het schijnt, even als de zaak, uit Neder-Duitschland afkomstig. Immers,
het moet een afleiding zijn van een werkwoord bodemen ‘geldschieten op (d.i. onder
verband van) den bodem van een schip’; en dit werkwoord komt in dien zin alleen
in 't Middelnederduitsch voor. Het is in andere talen overgenomen, o.a. in het Fransch,
onder den vorm bomerie en in het Engelsch, onder dien van bottomry
Volgens het Wetboek van Koophandel is bodemerij thans eene ‘overeenkomst
tusschen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij een som gelds wordt
opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of van goed, of van
beide, met dat gevolg, dat, indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door
toevallen op zee, vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten
penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen
overblijft kan worden verhaald; maar, indien het verbondene behouden ter plaatse
zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden.’
Bodemloos. Onder de verschillende uitdrukkingen, waarin dit adjectief voorkomt,
behooren ook bodemlooze theorieën, bodemloos subjectivisme, waaromtrent men
zie Beets, Verscheidenheden, III. 184. Zij zijn rechtstreeks naar het Nieuwhoogduitsch
gevolgd. Men bedoelt er mede: ‘allen vasten grond missende, in de lucht hangende.’
De beteekenis echter van bodem, die aan dergelijke zegswijzen ten grondslag ligt,
is in onze taal reeds lang verouderd.
Bodenbrood. Oorspronkelijk ‘drie sneden brood, aan een bode (overbrenger van
den last eens anderen) bij zijne aankomst gegeven’; doch later altijd in de bijzondere,
gewijzigde opvatting van ‘gift, fooi, waarop de eerste brenger eener goede tijding
aanspraak had, en die hij bij zijn komst dan ook vorderde met den uitroep: boônbrood!
In Scheveningen verdient degene, die een reeder 't eerst komt aanzeggen, dat er
eene schuit of bom van hem in 't zicht is, een bombrood geheeten. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat hierin het oude bodenbrood schuilt; de verkorting van ō tot ŏ,
vóór de m toch niet ongewoon, wordt hier in de hand gewerkt door de bijgedachte
aan bom, ‘visschuit.’
Boef. Dit woord, dat in vele Germaansche talen voorkomt, is bij ons niet ouder
dan de 13de eeuw. De oorsprong en de beteekenis
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er van zijn onzeker. Het is twijfelachtig, of het één is met het Engelsche boy en zijne
afleiding van het Latijnsche pupus is nog meer aan bedenking onderhevig. Indien de
beteekenis van ‘jongen’, gelijk men gewoonlijk meent, de oudste is, zou het denkbaar
zijn, dat het woord eigenlijk een overoude roepnaam of vleinaam is, verwant aan het
Engelsche baby.
De beteekenis van ‘knaap, jongen,’ nog aan het Duitsche Bube eigen, is in onze
taal reeds lang verouderd. Het woord heeft thans alleen een ongunstigen zin. Alleen
schertsend en dan vooral onder den verkleiningsvorm boefje wordt het soms in
onschuldige beteekenis gebruikt.
Boeha. Dit tusschenwerpsel, dat ook als naamwoord wordt gebezigd, komt onder
verschillende vormen voor als: boehaai, bohaai, enz., tegenwoordig meestal met p:
poeha, poehaai, enz. Men treft het niet alleen in de Germaansche talen aan; het
Fransche brouhaha schijnt er ook aan verwant te zijn.
Vroeger meende men, dat het woord in de haven van Batavia door onze matrozen
zou zijn overgenomen van de Javanen, die bij het zien van een kaaiman herhaaldelijk
en luid den Maleischen naam van dit dier bohéa, bohaya, boewaja als
waarschuwingskreet uitroepen. Deze gissing wordt afdoende wederlegd door het
voorkomen van dit woord bij Plantijn (in 1573, dus vóór de reizen der Nederlanders
naar Oost-Indië, en uit de verscheidenheid der dialectische vormen. Uit deze laatste
blijkt met genoegzame zekerheid, dat het woord niets anders is dan eene koppeling
van boe, (of een wisselvorm daarvan) en ha, nabootsingen der geluiden, die van zelf
of opzettelijk worden uitgebracht om alarm of getier te maken.
Boei. Naast boei of boeie werd oudtijds ook wel boeien gebezigd; vandaar dat
voorheen boeiens en ook boeienen als meervoud voorkwam. Men heeft hier niet te
denken aan een enkelvoud boeien, als ouden wisselvorm van boei, dat boeiens zou
opgeleverd hebben. Deze meervoudsvorm staat op gelijke lijn met begeertens,
geraamtens, gildens, enz. Niet zonder invloed van een synoniem ketenen kan een
meervoud boeienen ontstaan zijn en dit den enkelvoudigen vorm boeien veroorzaakt
hebben, die weder aanleiding gaf tot een werkwoord boeienen naast boeien.
Van de vormen boeien (voor boei) en boeiens volgt hier een voorbeeld.
Spieghel, Hertspieghel, I. 73:
Wat 's haar gepronkte mîn? en zelfgesmeede boeyen.
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Bilderdijk, Dichtwerken, VIII. 113:

Volgens sommigen is boei, scheepsterm, hetzelfde woord, doch uit eene Romaansche
taal (b.v. het Fransch, dat bouée zegt) in eene afgeleide beteekenis overgenomen.
De naam moet dan voor het touw, dat het drijvend stuk hout met het anker verbindt
(thans boereep geheeten), op dat stuk hout zijn overgegaan.
In de uitdrukkingen een kop als een boei, en een kleur als een boei, voor: ‘een
dikke kop, een hoogroode kleur’ heeft men met hetzelfde woord boei te doen. Bij
de eerste zegswijze denkt men aan den plompen vorm en bij de andere, aan de
doorgaans roode kleur der tonneboeien. In de jongere taal wordt een kop als een boei
ook gebezigd voor ‘een hoogroode kleur.’
Boek. Een in alle Germaansche talen verspreid woord met onderscheidene in klank
gewijzigde vormen; bij ons onder dien van beuk gangbaar. De alleroudste beteekenis
van dit woord, dat eigenlijk vrouwelijk is, maar als boomnaam naar analogie mannelijk
is geworden, is waarschijnlijk die van: ‘boom met eetbare vrucht.’ In Boekenrode
(bij Haarlem) en in de Zuidnederlandsche eigennamen Boekeloo, Boekholt, enz. komt
dit boek nog voor.
Misschien behoort hierbij ook, in woordspeling met boek, ‘geschrift,’ de op Tolen
gangbare uitdrukking de boekschool zoeken, voor heimelijk schoolverzuim, waarmede
men kan vergelijken: hegschool houden, achter hage loopen en het Fransche faire
l'école buissonnière.
(Wordt vervolgd.)
A.M. MOLENAAR.
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De Romantiek in Nederland.
I.
Wie de letterkundige beweging wil verstaan, die na de afscheiding van België hier
te lande begonnen is, behoort te beginnen met zich een voorstelling te vormen van
de literaire wereldbeweging, waarvan zij een onderdeel uitmaakt: de Romantiek. Of
Jacob Geel zijn Gesprek op den Drachenfels juist daarom op een der schoonste en
schilderachtigste punten aan den Rijn, doet plaats hebben, omdat die Romantiek een
plant van Duitschen bodem is, valt moeilijk uit te maken. Maar wat vaststaat is dit,
dat wie zich met de Nederlandsche romantiek wil bezighouden, beginnen moet met
een blik te slaan op den letterkundigen toestand van Duitschland bij den aanvang
dezer eeuw. Daar vinden wij de stichters der Romantische school, de mannen, die
om het zoo eens te noemen de grondwet schreven voor den nieuwen dichterstaat: de
beide Schlegels; dáár den Goethe dier school: Ludwig Tieck, dáár ook haar Jean
Paul: Amadeus Hoffmann, en voorts de mannen, die voor de Romantiek trachtten te
zijn, wat Schiller voor het klassieke drama was geweest: Werner, Müllner, Grillparzer,
enz.
Het gaat niet aan, hier in een beschouwing te treden van de werken dier mannen,
maar het eigenaardig cachet hunner letterkundige producten, waardoor ze tot
Romantische poëzie gestempeld worden, behoort toch meer van naderbij bezien te
worden.
En dan is het in de eerste plaats karakteristiek voor de Duitschers, dat een der
voornaamste kenmerken van de romantische school bij onze oostelijke naburen
samenvalt met philosophische beschouwingen uit dien tijd. Schoon stellig niet met
diens goedvinden, leidt de Duitsche romantiek toch een harer hoofdbeginselen af uit
de redeneeringen van den grooten denker Johan Gottlieb Fichte (1762-1814). Kant
had verklaard, dat de voorwerpen en verschijnselen buiten ons en
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in ons een eigen zelfstandig bestaan bezitten, afgescheiden van den indruk, dien zij
op den beschouwer maken. Fichte verwierp deze opvatting in zijn Wissenschaftslehre
Hij betoogde, dat het niet-ik, de samenvatting van alles, wat buiten en in ons zich
aan ons beschouwend bewustzijn, ons ik, voordoet, - alleen bestond door dat ik, met
andere woorden, dat geen ding, geen verschijnsel een eigen objectief bestaan bezit,
maar alleen bestaat, voor zoover het door het zelfbewustzijn wordt gekend1). Voor
hem was alzoo het ik, het subject, de beschouwer, het middelpunt van het heelal en
alle dingen bestonden alleen door dat hooggeroemde ik en in dat ik. En ziedaar nu,
zoo niet de grond, dan ten minste een hooggewaardeerde steun voor een der
hoofdbeginselen, misschien wel het hoofdbeginsel der romantiek: de
alleenheerschappij van het subjectisme in de poëzie, het begin harer vrijmaking van
elk haar van buiten opgelegd dwangjuk, maar tegelijkertijd het beginsel van een
menigte dwaasheden en onzinnigheden. Want de gebroeders Schlegel omhelsden
met vuur deze leer en de groote leus der romantische school in Duitschland, de
zoogenaamde Ironie, die den stichters dier school als in den mond bestorven ligt,
was daarvan het eenzijdig uitvloeisel. Waarin die Ironie bestond, hebben zij geen
van allen duidelijk uitgelegd, maar een wijsgeer, die het volstrekt niet met hem eens
was - vijanden zien vaak scherper dan vrienden - heeft er misschien nog de beste
bepaling van gegeven. Hegel noemde haar ‘het opzettelijk verwaarloozen der
objectiviteit, de goddelijke vermetelheid om over iets te oordeelen, zonder zich over
de zaak zelf te bekommeren.’ Goethe had geleerd: alle kunst moet uitgaan van de
wezenlijke eigenschappen van haar onderwerp; neen, zeiden de Romantiekers, de
kunstenaar staat boven zijn kunstwerk; hij is heer en meester en 't liefst despoot. Wil
hij het vernietigen, wil hij het uit de verte uitlachen, wil hij zijn eigen kunstwerk een
slag in het aangezicht geven, des te beter; zoo bewijst hij het best zijn meerderheid,
de duizelingwekkende hoogte, waarop hij staat. Men herkent hier de dronkenschap
van een pas ontwakend vrijheidsgevoel. Het was juist het tegenovergestelde van
hetgeen de klassieke oudheid aangaande den beeldhouwer Phidias verhaalt, die in
aanbidding neerviel voor het beeld der godheid, dat zijn genie had geschapen. En
wie nu b.v.

1) Een uiteenzetting van deze stelling en een critiek van de hier vermelde eenzijdige opvatting
der Romantiek, zal voorkomen in mijn artikel over abstract en concreet, dat voor de volgende
aflevering bestemd is.
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de drama's van Tieck, zijn Genoveva en zijn Kaiser Octavius, maar vooral Hoffmann's
Teufelselixire en zijn Nachtstücke gelezen heeft, voelt duidelijk, hoe in deze en nog
zooveel andere voortbrengselen der romantische school telkens de persoonlijkheid,
de luim, de grillen der kunstenaars hun in den weg staan, om een zuiver kunstwerk
te scheppen. Geen doller voorbeeld van deze grilligheid, dan Hoffmann's Kater Murr,
waarin de historie van den hoofdpersoon en van den kater zich dooreenslingeren,
zoodat vaak midden in een zin de eene geschiedenis afbreekt en de andere begint.
Deze kater is nl. een afstammeling van de beroemde Gelaarsde Kat, en kan schrijven,
en nu berust de samenstelling van het boek op de flctie, dat de blaadjes van de kat
en de vellen van het manuscript dooreen geraakt en zoo afgedrukt zijn. Ook de
bekende Peter Schlemihl, de man die zijn schaduw verloren had, - van Adelbert van
Chamisso - is een beroemd type van de wonderlijkheden, die de romantiekers
aantrokken, en verscheidene epische gedichten van den dichter van Fraubenliebe
und Fraubenleben: das Mordthal, die Giftmischerin, enz. leveren het bewijs, hoe ook
zijn week gemoed zich een tijd lang niet wist te onttrekken aan de bekoringen van
het gruwelijke en verschrikkelijke.
Die onberekenbare ironie der Romantiek hing samen met haar onbepaalde vereering
van de fantazie, die voor de romantiekers de allesbeheerschende koningin werd. Een
levendig verstand, een zuiver en fijn gevoel, en de wondere gave van opmerking en
combinatie, die men tot dusver geneigd was in dichters te waardeeren, werden niet
meer geteld. De verbeelding behoorde vrij te spel hebben, tot zelfs haar dartelste
sprongen moesten geeerbiedigd worden en de meest fantastische droomerijen werden
voor de heerlijkste uitingen van het dichterlijk genie aangezien. Was het wonder, dat
zulke mannen zich bij voorkeur voelden aangetrokken door de Middeleeuwen, waar
de verbeelding zoo vrij den tooverstaf kon zwaaien, waarin mysticisme en symboliek
zulk een groote rol spelen? Goethe vergelijkt in zijn Wilhelm Meister de personeu,
die Shakespeare voor ons laat optreden, bij uurwerken, voorzien van een glazen
wijzerplaat; wij zien klaar en duidelijk de raderen, die het uurwerk in beweging
brengen en Goethe acht het den hoogsten roem van den grooten dichter, dat hij ons
dit laat zien. Maar wat harmonisch ontwikkelde naturen in bewondering brengt, liet
de Romantiekers koud. Zij hebben ten opzichte van Shakespeare zich groote
verdiensten verworven, den
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stoot gegeven tot de algemeene en oprechte vereering, die onze eeuw den Engelschen
dichtervorst heeft gewijd en A.W. Schlegel's vertalingen van Shakespeare blijven
daarvan het onvergankelijk monument. Maar toch, als Schlegel en de zijnen in den
lof van den Engelschen dramaticus uitweidden, dan dachten zij bij voorkeur aan zijn
Droom te Midzomernacht en aan zijn Storm, en openlijk kwamen zij er voor uit, dat
Calderon met zijn mystieke lyriek en zijn Katholicisme in hun oog toch nog hooger
stond dan de dichterheros uit de dagen van Elizabeth.
De Middeleeuwen en het Katholicisme, de symboliek der katholieke eeredienst
en de gothische kunst, waarin alles zinnebeeldig is, tot zelfs het gekleurde licht, dat
door de vensters harer kathedralen valt, dit alles kwam bij de romantische dichters
de plaats vragen, door de traditiën en kunsten der Grieken en Romeinen ingenomen.
't Was slechts een verschil in geslacht, spot een Fransche woordspeling: le Romantique
in plaats van la Rome antique. Feitelijk echter was het een revolutie, een letterkundige
omwenteling, die waar de Revolutie van 1789 het absoluut gezag der vorsten te niet
deed, op haar beurt aan het absoluut gezag der klassieken een eind maakte.
Vanwaar dit alles? vraagt men zich af. Hoe kwamen zoo vele werkelijk
hoogbegaafde mannen er toe, den gezonden bodem der werkelijkheid geheel te
verlaten en rond te zwerven in den doolhof eener ongeregelde fantazie, of te droomen
van toestanden, waaraan de menschheid sinds lang was ontgroeid? Misschien maakt
men er zich het best een voorstelling van, als men nagaat, hoe in het klein bij elk
individu, wiens gemoedsleven door het proza des levens niet geheel is verschrompeld,
de nuchterheid van het dagelijksche doen de beste voorbereiding is voor het wekken
van een romantische stemming. Laat een stedeling, die een geheel jaar binnnen de
muren van zijn stad is opgesloten geweest, laat hij 's zomers eens voor een dag of
wat naar den Rijn, of het Schwarzwald of mogelijk nog wat verder gaan, en zie eens
welk een omkeering er in hem plaats heeft. Hoeveel primitiefs neemt hij in zijn
opgetogenheid voor lief, als hij maar bergen en water ziet! Hoe vatbaar is hij, voor
al wat maar verrassend en grillig is! En zal hij het niet een toppunt van voorspoed
op zijne reis achten, wanneer de maanphase hem gunstig is en haar bleek schijnsel
meewerkt om in de weekheid van zijn dankbare gemoedsstemming zijn fantazie den
vrijen loop te laten en de grillige vormen van het berglandschap om te tooveren in
een wonderland,
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waarbij het eeuwig eenerlei van zijn gewone doen geheel wegzinkt in het verre, verre
niet? Nemen we dit verschijnsel op groote schaal, en we behoeven ook niet ver te
zoeken naar de oorzaken van de voorliefde, waarmede de Romantiekers in de poëzie
der Romaansche natiën, maar vooral in de poëzie der middeleeuwen de
verwezenlijking hunner idealen zochten. Voor Duitschland in de eerste plaats waren
zij gelegen in de platheid, de leegheid en de machteloosheid, die den socialen,
politieken en godsdienstigen toestand van dat rijk in de 18e en het begin der 19e
eeuw kenmerkten. Dat men de werkelijkheid en het heden ontvluchtte, kan niet
vreemd gevonden worden, wanneer men bedenkt, dat die werkelijkheid en dat heden
op dichterlijke zielen slechts afstootend konden werken. 't Ging Goethe en Schiller
niet beter. Zelfs aan hun grootste bewonderaars onder de Duitschers van den
tegenwoordigen tijd, valt het in het oog, hoeveel anti-nationaals er in hun streven is
op te merken. Hoe weinig ging hun - en andere groote geesten met hen - de
beproevingen ter harte, waaraan Duitschland onder Napoleon blootstond! Ook zij
trokken zich weldra in een vreemde wereld terug, zij het dan ook in de schoone
wereld der antieke kunst. Slechts hierin staan zij hooger dan de romantische dichters,
dat zij met de werkelijkheid van het heden niet tevens aan alle werkelijkheid den rug
toekeerden. Van den anderen kant vonden de eersten in hun vereering der
Middeleeuwen een grond om zich boven Goethe en Schiller het voorkomen te geven
van echte volksdichters. ‘Volksthümlichkeit’ was in de eerste plaats hun streven.
Schiller en Goethe - de eerste vooral - werden niet geheel ten onrechte beschuldigd,
van zich hoe langer hoe verder van de volkspoëzie verwijderd te hebben. De eerste
ging zoover, dat hij het Noodlot der Ouden tot den hefboom der intrigue maakte in
zijn Braut von Messina, en er blijkens hetzelfde treurspel ernstig over dacht de
Grieksche koren weer in te voeren. De laatste had in zijn Iphigenie den antieken
vorm nagestreefd en zou straks in de Grieksche Helena het ideaal der schoonheid
vieren. En beiden hadden ook treurspelen van Racine en Voltaire op het Duitsche
tooneel gebracht. Dat moest anders worden. Niet door Grieken en Romeinen kon het
Duitsche volk zich voelen aangetrokken, maar door zijn eigen verleden, en het meest
van al door dien tijd, toen het Heilige Roomsche Rijk, - nu, helaas, een spot van alle
natiën, - nog pralen mocht in zijn schitterendsten luister. Maar ongelukkig hechtte
men zich juist aan het toevallige, het voorbijgaande in de
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Middeleeuwen en legde men het meeste gewicht op die levensvormen, waaraan het
volk ontgroeid was. En zoo werden de volksdichters door niemand minder gelezen
dan door het volk zelf, dat volstrekt geen sympathie toonde voor Gestiefelte Katers
en Genoveva's, zooals de romantische school ze uitdoste.
Intusschen, toen de Romantiek tijdens de eerste helft der Restauratie ook naar
Frankrijk oversloeg, herhaalde zich daar eveneens het verschijnsel, dat haar
aanhangers met weemoed en heimwee, ja met zekere verrukking terugblikten naar
de gezegende Middeleeuwen. En was het ook hier niet te begrijpen? De Revolutie
noch het Keizerrijk had de hoofden en harten voldaan. Bloed had er gestroomd, meer
dan genoeg, maar volksgeluk had het niet doen opwassen. In 't verleden zocht men
alzoo, wal het heden dierf en men dweepte met de dagen van den heiligen Lodewijk,
evenals in Schotland de vurige Tory Walter Scott met de tijden dweepte, toen de
clans van zijn vaderland hun stoutmoedige heldenfeiten verrichtten.
Wat hier van de oppermacht der fantazie in het Romantisme gezegd is, behoeft
echter nog eenige aanvulling. Dezelfde reden, welke de Middeleeuwen zoo geliefd
maakte: de schitterende, somwijlen oogverblindende kleurenpracht, die men bij de
schildering daarvan ten toon kon spreiden; het vreemde, verbazingwekkende in de
toestanden; het woeste en hartstochtelijke in de karakters, dat alles zoo geheel
verschillend van de sobere vormen der klassieke kunst, vonden de kunstenaars niet
alleen in de dagen van het ridderwezen of in nog vroegeren tijd, zij hadden slechts
het tooneel hunner schilderingen in het Zuiden of het Oosten te plaatsen, en de kleuren
konden even gloeiend en schitterend worden aangelegd. Goethe reeds had zich in
zijn ouderdom op een weelderigen divan1) neergevlijd, om te droomen van zwartoogige
Suleika's; Byron deed geheel Europa met gloeiende wangen en ingehouden adem
luisteren naar de weelderige verzen, waarin hij de natuur en de menschen van
Zuid-Europa bezong; Victor Hugo gebruikte de warmste verzen van zijn palet om
zijn Orientales te schilderen, en Alfred de Musset noodigde zijn bewonderaars uit
om de overpeinzingen van den Franschen renegaat Hassan te bespieden, op het
oogenblik dat hij, zijn welriekend bad ontstegen, zich verloor in de zoete bedwelming
eener Oostersche zinnelijkheid.

1) De gedichten uit de verzameling ‘West-Östlicher Divan,’ schoon later uitgegeven, werden
geschreven in 1814 en 1815.
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Aan zulke renegaten, aan sympathieke afvalligen of opstandelingen, voelden velen
na de oorlogen van het Fransche keizerrijk zich verwant, en dit verklaart een nieuwen
trek, dien we bij de romantische dichters opmerken. De zeventiende eeuw met haar
vurig geloofsleven was opgevolgd door de achttiende, die haar heil had gezocht in
een koud en nuchter rationalisme, leerend en predikend: er geschieden geen wonderen,
het heelal is helder als glas. Toen waren de stormen der omwenteling opgestoken,
bloedige feiten en hevige omkeeringen hadden gespot met de fraaigebouwde stelsels
der wijsgeeren; men voelde de waarheid van Hamlet's woorden tot Horatio, dat er
meer dingen waren in hemel en op aarde dan waarvan de philosophen droomden, en
toch - men had eenmaal van den boom der kennis gegeten, en vond men thans ook
zijn vruchten wrang, met den paradijsstaat was het voor altijd uit. Het ging met het
leven als met de kunst. De Goden van Griekenland waren gestorven en Schiller had
hun lijkzang gezongen. Maar toch voelde men behoefte aan een nieuwen eeredienst,
een nieuwe mythologie. De romantiek zou de wegen aanwijzen, waarop volgens
Schlegel ‘der gottverlassene Vernunftkultus wiederum in den Tempel der wahren,
gotterfüllten Gemutsandacht zurückgeführt werden könnte,’ en Schelling, de philosoof
der nieuwe dichtschool, achtte het haar heerlijkste taak een andere godenwereld te
scheppen. Maar de fantazie der 19e eeuw bleek onmachtig voor die taak; de naïeveteit
des gemoeds, daartoe noodig, was verdwenen, en wie voor zijn kunst een godenleer
behoefde, wierp zich in de armen van het Katholicisme. En niet alleen in de poëzie
ging het dien weg op. Verscheidene romantische dichters, met Friedrich Schlegel
aan 't hoofd, zochten de gemoedsrust, die hun ontbrak, in den schoot der Moederkerk.
En wie dat niet deden, toonden in hun werken maar al te duidelijk, dat er een snaar
in hun gemoedsleven was gesprongen, door welker gemis hun harp vaak zulke
snijdende wanklanken deed hooren. Inderdaad, er bestond voor de Romantische
dichters zulk een groote onevenredigheid tusschen ideaal en werkelijkheid, zulk een
diepe kloof tusschen hetgeen zij bezaten en wat zij zochten, dat het den
tegenwoordigen lezer hunner werken even pijnlijk aandoet als zoo menig
melancholisch kunstwerk uit onzen tijd. Een donkere tint van weemoed en verlangen
vormt den achtergrond van meest al hun schilderingen, wat vooral op de jongeren
onder hun vereerders een noodlottig-aantrekkelijken invloed moest oefenen. En zoo
kwam men in Duitschland tot de afgodische vereering der ‘Blaue
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Blume,’ het symbool waaronder alles samengevat werd, waarnaar men smachtte en
streefde; en zoo wies ook de onvoldaanheid met het tegenwoord ge bij den genialen
Brit onder den invloed van smartelijke levenservaringen tot sombere melancholie
en menschenhaat.
Die onverzoenlijke strijd tusschen het ideale en het reëele in het gemoedsleven
der Romantische dichters verklaart ons mede een verschijnsel in hun werken, dat
ons bij den eersten oogopslag vreemd moet dunken. Hoe is 't mogelijk, vraagt men
zich onwillekeurig af, dat men aan den eenen kant de meest etherische dweperijen
en droomerijen bij hen ontmoet, en aan de andere zijde de afgrijselijkste voorstelling
der werkelijkheid en een zich vermeien in den dienst van het leelijke. Maar wie er
zich rekenschap van geeft, hoe werkelijkheid en ideaal bij hen als twee vijandelijke
machten tegenover elkander staan, die telkens trachten elkaar het onderspit te doen
delven, behoeft zich niet te verbazen, als beurtelings nu de eene en dan de andere de
overwinning behaalt en dan ook als een waar tyran over zijn tegenpartij gaat
heerschen. Van de olympische kalmte van een Goethe, bij wien het ideaal tot
werkelijkheid is geworden en de werkelijkheid in den glans van het ideaal verschijnt,
daarvan konden de Romantische dichters zich geen voorstelling vormen. En geen
wonder ook, want er behoort een zeer ruime blik toe, om Goethe's evenwicht van
gemoed niet ergerlijk te vinden. Maar allerminst was dit van de veelbewogen
Romantiekers te vergen. Zij waren de Titans, de hemelbestormers, die in meer dan
éénen zin de Olympbewoners van hun zetels trachtten te dringen.
Nog een paar trekken, en de hoofdlijnen van het beeld der Romantiek zijn voltooid.
George Brandes heeft in zijn Haupströmungen der Literatur im XIXen Jahrhundert
geestig opgemerkt, dat Voltaire en zijn geestverwanten wel het koningschap bij de
gratie Gods, maar niet den klassieken hexameter durfden aanvallen; wel twijfelden
aan het bestaan van God, maar geloovig het hoofd bogen voor de Aristoteliaansche
eenheden. Zoo was het: de sociale en politieke omwenteling had geen invloed gehad
op de poëzie, en de leer der vrijheid, in Frankrijk gepredikt, vond haar toepassing
het eerst in Duitschland. Maar Mad. de Stael en de emigranten slaagden er in, bij het
jonge Frankrijk der Restauratie sympathie te wekken voor de Germaansche naburen
en inzonderheid voor de heroën hunner letterkunde. Alfred de Vigny gaf een schoone
vertaling van Shakespeare's Othello, die wel den eleganten Franschen smaak op een
zware
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proef stelde, maar toch de jongeren opwekte tot de studie van het Engelsche drama.
En nu was het uit met het rijk van Aristoteles. Victor Hugo schreef zijn Cromwell
en Hernani, - het eerste drama voorafgegaan door het bekende letterkundige manifest,
dat aan de dwingende klassieke voorschriften de gehoorzaamheid opzei, en het
dwangjuk der eenheden van tijd, plaats en handeling, dat men in Frankrijk steeds
had trachten te verbergen onder de bloemen der elegantie en der fraze werd afgeschud
voor den natuurlijken en wettigen band der eenheid van de dichterlijke idee.
Is deze trek kenmerkend voor Frankrijk, de laatste die hier behoort aangegeven te
worden, was een uitvloeisel van de neiging tot mysticisme, die zoo karakteristiek is
in den Duitschen geest. De oudheid had den drijfveer voor de tragische ontknooping
in het treurspel in het Noodlot gezocht, dat zoowel der goden als der menschen lot
beheerschte. Shakespeare zocht hem, waar hij alleen te vinden is, in de geestelijke
organisatie der handelende personen. Schiller, hoe grooten eerbied hij ook voor
Shakespeare had, was in zijn latere drama's steeds dichter tot de antieken genaderd;
zelfs in Die Jungfrau von Orleans wordt de ondergang der heldin beheerscht door
het Fatum der Ouden. De Romantiek in Duitschland wilde niets weten van dit Noodlot,
maar tot het rein menschelijke van Shakespeare's standpunt kon zij zich evenmin
verheffen Daartegen verzette zich de allesoverheerschende fantazie en was haar blik
op de wereld te eenzijdig. Het kinderachtigste bijgeloof, dwaze voorteekenen,
onheilspellende droomen deed zij heerschen over het lot der menschen, en men
behoeft slechts één enkel der zoogenaamde Schicksalstragoediën te lezen, om al het
domme van dit moderne noodlot te voelen en het gebruik maken van dezen hefboom
te erkennen als een der belachelijkste uitingen van het Romantisme.
Wij kunnen hiermede het beeld der Romantiek, zooals zich die in Duitschland en
Frankrijk geopenbaard heeft en voorzoover het doenlijk is haar gelaatstrekken in
enkele groote lijnen weer te geven, voltooid achten En men zal niet kunnen beweren,
dat op haar zwakheden niet het volle licht gevallen is. Dit kon en mocht ook niet
anders zijn, want de zwakheden eener beweging, hetzij ze zich in kleinen kring
vertoont, hetzij ze een wereldhistorische beteekenis verkrijgt, vallen geregeld het
meest en het duidelijkst in 't oog en eerst later is een oordeel mogelijk over het goede
en onvergankelijke, dat er in lag. Zoo ging het ook met de Romantiek. Hoe on-
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natuurlijk en ziekelijk de geheele beweging ook geweest is, erkend moet worden,
dat zij velerlei heilzame gevolgen gehad heeft. Allereerst ontsloot zij een aantal
territoriën, die voorheen bij het zoeken naar schoonheid steeds verwaarloosd waren.
Dante en Petrarcha, Ariosto en Tasso, Cervantes en Calderon en eindelijk de
werelddichter Shakespeare werden bij alle beschaafde volken inheemsch, wat in
hooge mate bijdroeg tot de verrijking en verdieping van de Europeesche gedachtenen gevoelswereld. Niet te vergeten is ook de vlucht, die de Romantiek de
taalwetenschap heeft doen nemen, zoowel door haar invloed op de studie der
Oostersche talen als door het te voorschijn halen van een rijkdom van Germaansche
en Scandinavische taalmonumenten; de gebroeders Grimm voortgebracht te hebben,
zou op zich zelf al roems genoeg voor haar zijn. En al is het waar, dat vele
Romantiekers zich vernederd hebben om handlangers der reactie en dienaren van
Metternich te worden, toch mag niet voorbijgezien worden, dat de Romantiek ten
slotte het geestelijk zelfgevoel de volken een krachtigen stoot gegeven heeft
Algemeener werd de liefde voor de natuur en de vatbaarheid voor haar weldadigen
invloed op het gemoedsleven, en sterker het verlangen om leven en kunst nauwer
met elkaar in betrekking te brengen. De Romantiek zelf bereikte dit haar doel niet.
Integendeel door zich van de werkelijkheid en het heden af te keeren, stond zij daaraan
geweldig in den weg, maar het verlangen zelf stond op haar programma, en al koos
zij een verkeerden weg om het te verwezenlijken, toch heeft ook zij er toe bijgedragen,
om de kunst meer en meer vrij te maken en haar een hoogere rol toe te kennen in het
geestelijk leven der volken.
Zoo gaat nu eenmaal de wereld vooruit, door schemer en duister tot licht, en waar
ik mij ten doel gesteld heb, den invloed der Romantiek op onze eigen letterkunde te
beschrijven, kan ik er niet buiten om den schaduwkant meer uit te werken, dan de
lichtzijde. Alvorens echter tot ons eigenlijk onderwerp over te gaan, behoort nog
even onderzocht te worden, welke plaats de Engelsche literatuur in de beweging
inneemt. Men wil soms beweren, dat de Romantiek eigenlijk van Engeland is
uitgegaan, maar dit is niet anders te verdedigen, dan wanneer men den term neemt
in den zin van reactie tegen Franschen invloed en regeldwang. Daarvan begon
Engeland zich reeds op de helft der 18e eeuw vrij te maken. Met Percy's Reliques of
Ancient English Poetry en Macpherson's Ossian herkreeg de
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Engelsche literatuur haar nationale eigenaardigheden. Zij ging zich verlustigen in de
oude balladen en volksdichtingen, en uit den poëtischen rijkdom van haar eigen
verleden putten om het volksleven te verheffen, een streven, waarbij Walter Scott
de schitterende voorganger was Sinds Engeland een Garrick rijk was, kwam ook
Shakespeare weer in eere en het is niet te ontkennen, dat dit opleven der Engelsche
literatuur een klein element in het ontstaan der Duitsche Romantiek uitmaakt. Maar
de hoofdtrekken dezer revolutie ontwikkelen zich toch in Duitschland zelf en de
Engelsche literatuur onderging er later ook weer eenigermate de terugwerking van
Maar de gezonde zin der Engelschen en hun ingeschapen afkeer van overdrijving
voorkwamen bij hen de buitensporigheden en afdwalingen, die de Duitsche en
Fransche Romantiek vertoonde. Alleen de geest van Byron's poëzie - en ook die van
Shelley, maar deze werd minder algemeen gekend en begrepen - was innig verwant
aan den revolutionairen zin der Duitsche romantiekers. Wat genie betreft, liet hij hen
allen verre achter en beneden zich en niet dan smalend heeft hij zich steeds over hun
drijven uitgelaten. Maar dit had hij met hen gemeen, dat hij nog meer dan zij een
vertegenwoordiger was van de opkomende ontevredenheid met het bestaande, een
opstandeling tegen een enghartige samenleving, in wier bekrompen conventies hij
zich onmogelijk schikken kon en wier doemvonnis hij haar met genialen hoon en
haat betaald zette.
Om van dezen Titan en zijn invloed op zijn tijdgenooten iets te begrijpen, kan men
er niet buiten, kennis te nemen van zijn veelbewogen leven en de machten, waardoor
het beheerscht werd. Het is hier de plaats niet, om daaromtrent in bijzonderheden te
treden, maar enkele elementen zijn toch in kort bestek aan te wijzen. Allereerst
Byron's geboorte uit een zeer ongelukkigen echt, een excentrieken vader, die in een
wild leven nagenoeg het geheele vermogen van zijn vrouw opmaakte, en een
hartstochtelijke, trotsche, maar domme moeder, die, toen zij weldra alléén voor de
opvoeding van den genialen knaap stond, geen raad wist, wat zij met hem moest
aanvangen. Een tweede belangrijke factor is het groote conflict, dat zich voordoet,
als de ongunstige beoordeeling van zijn eerste verzen den jongen Byron aanleiding
geeft tot zijn geweldigen uitval tegen ‘English Bards en Scotch reviewers,’ waardoor
zijn poëtisch vermogen wel in allen glans uitkwam, maar waardoor hij tegelijkertijd
heel het literaire Engeland en Schotland tegen zich in 't harnas joeg. Dan volgt
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een periode van verstrooiingen en buitensporigheden, door zijn rijkdom en
onafhankelijkheid, zijn mannelijke schoonheid en onweerstaanbare beminnelijkheid,
in verband met het gebrek aan zelftucht, dat uit zijn slecht geleide opvoeding
voortvloeide, alleszins verklaarbaar. Misanthropisch gestemd vangt bij dan in 1809
zijn avontuurlijke reis aan, over Portugal, Spanje en Malta naar Klein-Azië,
Griekenland en Turkije, en de eerste zangen van zijn Childe Harold's pilgrimage, welke Ridder Harold eigenlijk niets anders is dan Ridder Byron - verheffen hem bij
zijn terugkeer plotseling tot een beroemdheid van den eersten rang. Een jaar of drie
(1812-1815) is hij dan het troetelkind van het Engelsche publiek en inzonderheid de
bedorven lieveling der vrouwen, tot hij, wee van al den bedwelmenden wierook en
de vermoeiende vereering, zich daaraan plotseling onttrekt en als een gewoon
sterveling zich verlooft en huwt, om na verloop van een jaar, als zijn vrouw hem
verlaat, al de gevolgen van dit onbezachtzame huwelijk te ondervinden. In een
oogwenk keert dan de gunst des publieks om. De verwende lieveling van gisteren
wordt nu uitgejouwd en met den vinger nagewezen, en de uitgestootene keert zijn
vaderland den rug toe, vastbesloten er nimmer weer terug te keeren (1816). Dat
besluit blijft hij trouw, en het is hem een wellust, als hij door de geruchten omtrent
zijn leven niet tegen te spreken of nog wat te overdrijven zijn landgenooten ergeren
kan. Nog een jaar of drie duurt dan de onrust van zijn leven voort; de laatste zangen
van zijn Childe Harold schilderen er de hoofdmomenten van: in de Nederlanden,
langs den Rijn, in Zwitserland en eindelijk te Venetië. Onafgebroken gaat intusschen
zijn dichterlijke productie voort, inzonderheid als zijn romantische verbintenis met
de jonge en schoone gravin Guiccioli eindelijk bestendigheid brengt in de kloppingen
van zijn zwervend hart. Een poos lang is hij dan nog door zijn bemoeiingen met de
carbonari de schrik en de ergernis van Oostenrijk, tot dit stormend leven ten slotte
zijn poëtische apothéose vindt bij de vrijheidlievende Grieken, die 21 rouw- en
treurdagen aan hem wijden, als hij op 36-jarigen leeftijd uit hun midden wordt
weggerukt.
Misschien is de vluchtige omtrek van dit onrustig leven reeds geschikt om te doen
begrijpen, hoe Byron voorbeschikt was om de dichter van den ‘Weltschmerz’ te
worden en aan de snijdende disharmonieën van het leven uiting te geven in beelden
en klanken, die een element van onmetelijke beteekenis moesten worden in de ideale
gisting, welke alle romantisch gestemde harten in Europa tot minachting
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der bestaande levensvormen verleidde. Byron had in zijn Caïn reeds voor den eersten
opstandeling partij getrokken, als een, die rechtmatige redenen had om op te komen
tegen den hem opgelegden levensdwang. Zoo bewegen zijn helden in den regel zich
op de grenzen der maatschappelijke en zedelijke gebondenheid, en wordt sympathie
voor hen gevraagd, als zij daartegen in verzet komen en er zich aan onttrekken willen.
En niet ten onrechte vaak, als men bedenkt van hoeveel noodelooze gebondenheid
de voortgezette vrijheidsbeweging der 19e eeuw de menschheid heeft moeten
verlossen en hoeveel er nog voor komende tijden ter opruiming overblijft. Maar nog
vaker moet die sympathie worden geweigerd, als die geest van opstand òf in
ideaallooze anarchie ontaardt, òf bij de navolgers op een aanstellerij van wereld- en
menschenverachting uitloopt, die zoo menig product uit de dagen der Romantiek
belachelijk maakt.

II.
Wanneer we thans tot ons eigenlijk onderwerp overgaan, moet allereerst erkend
worden: de romantische poëzie heeft hier geen eigen leven geleid, maar heeft
hoofdzakelijk bestaan uit navolgingen van vreemde modellen. 't Was, zooals Geel
heeft gezegd, slechts een enkele afgedwaalde, die meestreed in het kamp der
Romantiek. Of echter Nederland het recht heeft, er als Geel bij te voegen: ‘Goddank!’
is een andere vraag, waaromtrent ik mij hier alleen deze opmerking wil veroorloven,
dat het niet voor een sterk ontwikkeld literair leven pleit, als een natie, over het
algemeen en op enkele uitzonderingen na, een breeden stroom van ideeën, al zijn
het dan ook eenzijdige, eenvoudig links laat liggen, om zijn bootje zoetjes voort te
laten drijven in zijn eigen smalle slootjes.
Die enkelen waren intusschen de meestbegaafden onder de jonge dichters van na
'30. En geen wonder! Juist zij moesten met den meesten nadruk opkomen tegen de
schaapachtige poëzie, die in ons dierbaar vaderland de overhand dreigde te nemen
of die reeds bezat, bewierookt als zij werd door even onnoozele tijdschriften, als in
de eerste dertig jaren dezer eeuw de literatuur ten onzent keurden: de Vaderlandsche
Letteroefeningen en het Letterlievend Maandschrift. Die jongeren waren van oordeel,
dat de Nederlandsche natie geen verdere bewijzen meer noodig had om haar in de
overtuiging te versterken, dat onze Muze ‘een huiselijk, hartelijk, kristelijk kind’
was
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en dat men nu weleens andere onderwerpen mocht aanpakken dan flauwe
minnedichtjes en huisbakken tafereeltjes. Verzen, waarin leven, gevoel, hartstocht
tintelde en gloeide, wilden zij hun volk schenken, en kon het nu wel anders, dan dat
zij zich aangetrokken voelden door de Romantische dichters in het buitenland?
Bilderdijk vereerden zij en met Vondel liepen zij hoog, maar mochten zij beider
vormen bestudeeren, de geest, die uit de werken dezer genieën sprak, was niet meer
die van den nieuwen tijd; die had andere behoeften, andere denkbeelden, andere
idealen. Vondel leefde in de 17e eeuw, Bilderdijk, al was hij nog niet verscheiden,
behoorde in geest en denkwijs tot de 18e; zij daarentegen waren kinderen der 19e
eeuw. En nu valt het ons, die zooveel later leven, gemakkelijk den staf te breken over
de dwaasheden, welke die jeugdige dichters in verschillende hunner voortbrengselen
gehuldigd hebben, maar berispen is geen verklaren, en wie zonder voorbehoud gereed
is een veroordeelend vonnis over hun streven te vellen, vergeet den zigzagvorm, die
ook in den geestelijken vooruitgang regel is.
Van een volledig overzicht der beweging kan hier natuurlijk geen sprake zijn;
alleen van enkele der meest sprekende uitingen der Nederlandsche Romantiek waarbij ik bovendien het gebied van het proza geheel ter zijde laat - wensch ik hier
het karakteristieke aan te wijzen en het verband, waarin zij tot de algemeene beweging
staan.
In 1834 verscheen van een twintigjarig dichter een ‘Spaansch verhaal,’ José
getiteld. De auteur was student in de theologie; zijn naam Nicolaas Beets. De held
van het verhaal is de zoon van een braaf Hidalgo, die echter afgescheiden van zijn
vele deugden ‘trotsch, opvliegend, woest en onbuigzaam’ was en met deze gevaarlijke
eigenschappen ook zijn kind ‘belastte.’ José's vader is vroeg gestorven en zijn moeder,
een engel in menschengedaante, maar zwak van wil, heeft toegestaan, dat haar zoon
van haar zijde werd weggevoerd door booze bloedverwanten, die beweerden dat zij
niet in staat was José een echt ridderlijke opvoeding te geven. Veel bijzonderheden
vernemen we omtrent deze bloedverwanten niet, maar het schijnen altemaal lage
egoïsten, misdadigers geweest te zijn, die zich om God noch gebod bekommerden,
en José's jeugd vergiftigden door een reeks van onbeschreven kwellingen. Natuurlijk
moest de jonge ridder weldra de diepste verachting koesteren voor dit adderengebroed,
indien hem niet een tweede engel verschenen ware, in de gestalte van de schoone
Florinde, die hem weer met het
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leven verzoende. Hij begeerde haar tot vrouw, maar zij was een ander toegezegd en
nu verkeerde hij van mensch in een waren tijger. Nog eenmaal keert hij terug naar
het vaderlijk slot, om zijn moeder de oogen toe te drukken, en dan leidt hij, de wereld
vloekend, zeven jaren lang een echt bandietenleven. Als hij verzadigd is van bloed
en gruwelen keert hij terug naar de oevers van den Ebro, het tooneel zijner kinderjaren
Hier begint hij eenig besef te krijgen van zijn werkelijken toestand: de gansche
omgeving is dezelfde gebleven, hij alleen is veranderd. En als het gezang der vrome
zusters uit een naburig klooster de avondstilte afbreekt, dan wordt zijn hart week en
hij dorst naar verzoening - niet met de menschen: ‘die moet hij haten tot het end,’ maar met God. Doch er is geen genade voor hem te hopen, Gods vloek rust ‘op (zijn)
kop,’ anders zou Florinde hem niet ontrouw zijn geworden. Te midden van zijn
gewetenswroegingen verschijnt nu plotseling Florinde, die in een droom door den
geest van José's moeder van zijn terugkeer is verwittigd. Hij stort zijn hart voor haar
uit en naar zijn verlangen bidt zij met en voor hem. Ook verzekert zij hem de genade
des Hemels, maar - op één voorwaarde: het zwaard, waarmee hij zooveel gruwelen
heeft bedreven, moet hij offeren op ‘'t altaar, des Heilgen, die zijn hoofd beschermt.’
Maar die eisch is José te zwaar. Toen alle menschen hem verlieten, is dat zwaard
hem trouw gebleven, en van dien dierbren vriend te scheiden, dat kan hij niet, en wil
hij niet. Florinde bezweert hem, de wraak des Hemels niet op zijn hoofd te laden,
maar alles te vergeefs. Na een verschrikkelijken zelfstrijd rukt José zich los en vlucht
het bosch in De maagd, in dien éénen nacht vergrijsd, heeft sedert geen woord meer
gesproken en kwijnde weg aan de tering. En na jaar en dag wordt in een Pyreneesche
grot het lijk eens mans gevonden, ‘en vóór hem - e e n g e b r o k e n z w a a r d .’
Al had de heer Beets in het voorbericht van latere uitgaven José zelf niet
gekenschetst als een ‘vrucht van partijdige ingenomenheid met de poëzie van Lord
Byron,’ men behoeft van dezen niet veel gelezen te hebben, om zelf dadelijk in te
zien, dat men hier met een zwakke navolging van den genialen Brit te doen heeft.
Dezelfde bittere, menschenhatende blik op het leven, die openbare oorlog tegen de
heele wereld, met uitzondering van één enkel wezen, dat alle hemelsche
hoedanigheden in zich vereenigt, is de vaststaande type van Byron's Muze. Maar
men kan tevens opmerken, hoeveel
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verschillende elementen der Romantiek hier vereenigd zijn. Wanneer José leefde,
wordt niet bepaald; klaarblijkelijk moeten wij hem zoeken in den tijd, dat roof- en
strooptochten onder de ridders in Spanje aan de orde van den dag waren. Want José
is Spanjaard; alleen in het Zuiden vindt men zulk een ongemotiveerde wraakzucht,
die van zoo langen adem blijkt. En José is als alle Spanjaarden Katholiek; de schuld
van vele jaren wordt uitgewischt door de voorbidding eener heilige: Florinde, - maar
die Heilige kan ook een boete daarvoor opleggen, en doet het ook: niet een bedevaart
naar Rome of Sant-Jago, maar het offeren van een zwaard.
Een andere opmerking is, hoe alle begrippen van zedelijkheid hier verward worden,
zoodat we ten slotte niet weten, of José schuldig is, dan niet. Rondweg gezegd, wekt
hij onzen spotlust: een jeugd, hoe hard ook, al komt er zelfs een teleurgestelde liefde
bij, vinden wij een allerzonderlingste motiveering van zooveel wraakzucht. En als
wij in de verwachting verkeeren, dat José opspringen zal van blijdschap en geluk,
wanneer het blijkt, dat Florinde hem niet ontrouw is geworden en de grond van zijn
vermoeden, dat God hem geheel verlaten zou hebben, dus vervalt, dan vinden wij
hem een bespottelijken stijfkop, als hij ook dan nog Florinde van zich stoot. Maar
dat is 's dichters bedoeling niet geweest. Hij vroeg deernis en belangstelling voor
José, omdat hij hem in zijn soort een geniaal mensch vond. Wel heeft deze stroomen
onschuldig bloed doen vloeien, maar dat was eigenlijk de schuld van de menschen,
die zoo ontzettend ver beneden hem stonden. En nu meene men niet, dat dit alleen
een Byroniaansch denkbeeld is; zulk een zonderlinge vereering der genialiteit zat in
de lucht. Schelling, de ernstige, Duitsche philoloof, had reeds te voren verklaard, dat
voor een genie geen wetten bestonden. Men had die in zich zelven en aan deze
behoefde men alleen te gehoorzamen. En wie weten wil, hoeveel burgerlijke en
goddelijke wetten golden voor zulk een hooger wezen, die leze slechts de Lucinde
van Friedrich Schlegel, waarin de luiheid en de wellust als de hoogste deugden
verheerlijkt worden.
Wat ons nog bijzonder treft bij de lezing van José, is de buiten alle evenredigheid
ruime plaats, die hier aan de beschrijving is afgestaan. Men herinnert zich, hoe Geel
in zijn meergenoemd opstel den spot drijft met die alle perken te buiten gaande liefde
voor het descriptieve bij de Romantische dichters, en al is het ook ondoenlijk in dit
opzicht de juiste maat aan te geven, toch kan dit met recht
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beweerd worden, dat in José het beschrijvende gedeelte niet met noodzakelijkheid
uit de actie voortvloeit, ja nauwelijks ruimte overlaat voor de handeling, en zoo
geheel de voorwaarden ignoreert, die door Lessing op zulk een bewonderenswaardige
wijze en op zulke overtuigende gronden uit het wezen der poëzie in tegenstelling
met den aard der schilderkunst zijn afgeleid. Is het bv. geen storende onevenredigheid,
dat de avondstond aan den Ebro zoo alleruitvoerigst wordt geschilderd, terwijl
verscheidene details der handeling geheel in het duister blijven? De geheele
verzameling bloedverwanten wordt slechts met een enkelen trek geteekend; de aard
van Jose's kwellingen blijft onbekend; een raadsel blijft het, wie die vijand der
vijanden is, die het meest zijn wraakzucht heeft gewekt; Florinde komt en verdwijnt
als een schim, en of Josés gebroken zwaard een teeken is van eindelijke inkeer en
boete, dan wel een bewijs van de nietuitblijvende straf des Hemels, blijft geheel aan
de fantazie van den lezer overgelaten. En zoo wordt de slotindruk onvermijdelijk,
dat José als meer romantische figuren slechts een voorwendsel is, dienende om de
bijzondere denkbeelden en stemmingen van den auteur des te beter te doen uitkomen.
Wij zijn heen over den doctrinairen eisch, dat epische poëzie volkomen objectief
behoort gehouden te worden, omdat de psychologie ons geleerd heeft, dat dit
eenvoudig een onmogelijkheid is. Elk echt kunstwerk is de reflectie der werkelijkheid
in den geest des kunstenaars en die weerspiegeling zal immer het geestesmerk des
kunstenaars met zich dragen. De hem eigen schoone manier, waarop hij de dingen
ziet, zal zich openbaren in de wijze, waarop hij ze weergeeft. Daarom waardeerde
Goethe het zoo zeer in Merck, den onverschrokken criticus der Sturm- und
Drangperiode, dat deze van hem getuigde: ‘Dein Bestreben, deine unablenkbare
Richtung is, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die andere suchen das
sogenannte Poetische, das Imaginatieve zu verwirklichen, und das gibt nichts wie
dummes Zeug.’ Zoo ging het Beets: hij had José niet gezien, maar hem gefabriceerd
met het duidelijke oogmerk om hem op een bepaalde manier te zien, en gelijk Xanthos
(Geel) hem al dadelijk verweet, op een van Byron geleende manier. Op gelijke wijze
leidde het verkeerd begrepen subjectivismus der Romantiek telkens tot het verzeilen
in deze omgekeerde wereld, en hadden vaak die onderwerpen de voorkeur, die op
zich zelf heel onbeduidend waren, maar die een geschikte gelegenheid aanboden om
den auteur zelf tot den Alpha
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en Omega van het kunstwerk te maken. Zoo kwam Tieck tot het schrijven van zijn
Gestiefelte Kater, Alfred de Musset tot de schildering van zijn Hassan en feitelijk
Byron ook tot zijn Beppo en zijn Don Juan. Bij de behandeling van De Génestet's
Fantasio in dit tijdschrift heb ik er reeds op gewezen, hoe ook deze hier het duiveltje
der romantische grilligheid een klein kaarsje brandde, maar een nog veel sterker
voorbeeld van dit spelen met een onderwerp en het spelen met stemmingen levert
de Maskerade, die Beets op José deed volgen.
Hier hebben we een zuiver specimen van een op de spits gedreven subjectivisme.
De dichter ligt uit het ruim den optocht der studenten te bekijken en aan den optocht
knoopt hij vast, al wat hem in het hoofd komt, een ware olla podrida. Zijn luim is
onbesnoeid, zijn verbeelding onbeteugeld: den intocht van Ferdinand en Isabella
heeten we te zien, maar feitelijk zien we slechts Nicolaas Beets, die de heele wereld
in 't ootje neemt: Leiden en de Hoogeschool, Homerus en de Muzen, Nederland en
de Nederlanders, en zijn eigen verzen niet het minst. Maar waarmede de dichter in
zijn goddelijke ironie ook den draak steke, niet met het Romantisme, niet met de
Middeleeuwen, niet met Spanje,
‘o Spanje, Spanje, schoon romantisch land!’

en evenmin ook met het kroost van Mohammed, en dit laatste minder om zijn adel
van ziel of om den eerbied, dien gevallen grootheid inboezemt, maar ‘om de pracht
en snit van hun gewaden,’ om ‘de weelde waar ze in baden,’ en voorts omdat zij
‘haar en baard en kleederen met parfumen en odeuren overladen.’
Ik denk er niet aan, om op die Maskerade als een vermakelijke en geestige
‘Spielerei’ af te dingen, maar toch is het voor ons onderwerp van belang om op te
merken, hoeveel aantrekkelijks in het eerste kwart dezer eeuw en ook een weinig
later Spanjaarden en Muzelmannen voor de dichters bleken te bezitten, in Engeland
en Frankrijk niet alleen, maar ook in ons kalm Nederland. Men scheen oververzadigd
van de helden der Republiek. De Belgische revolutie riep een zondvloed van
zoogenaamde vaderlandsche zangen in 't leven, maar spoedig was die onnatuurlijke
opwinding voorbij en zocht de fantazie naar andere onderwerpen, waarvoor zij
ontgloeien, - neen, branden en blaken kon. Men voelde zich in het dierbaar vaderland
slecht thuis en er waren er, die daar openlijk voor uitkwamen. Beets had in dartelen
overmoed den vaderlandschen grond, de vaderlandsche lucht
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en de vaderlandsche steden bespot, maar een dichter van al wat rijper leeftijd uit die
dagen, riep in vollen ernst zijn vrienden toe:
‘O Vriendentrits, wien 't bloed, gelijk mijn bloed
Door de adren bruischt, en wie het Oost doet smachten,
O Vriendentrits, wier borst al 't schoone omvaamt,
Dat morgenland en middagdreven kweeken,
En die den luim van 't grillig lot beschaamt,
Die u verbande in Noordsche nevelstreken.’

Zoo iemand wellicht vermoedt, dat deze verzen door een echten balling tot zijn
lotgenooten gericht zijn: de namen dier heeren zullen hem overtuigen, dat hij wel
wezenlijk met Hollanders te doen heeft, - indien althans de namen van Van Pelleeom,
Meppen en Brillenburg hem Hollandsch genoeg toeklinken, - en de man, die hen
zocht te troosten over het verdriet van in Nederland geboren te zijn, was niemand
anders dan de dichter A. van der Hoop Jr. Hij schreef de aangehaalde verzen in de
toewijding van zijn Renegaat, een romantisch gedicht van het zuiverste water, en
een niet onwaardige tegenhanger van José.
De held van het stuk, Fernando, is de zoon van een Fransch soldaat uit het leger
van Napoleon en een Spaansche vrouw. Waar hij geboren is, weet hij zelf niet recht:
ergens in de Pyreneeën, meent hij. Kogels en geweren maakten zijn speelgoed uit,
want met vader en moeder vergezelde hij den grooten Keizer op zijn zegevierende
tochten. Van godsdienst heeft hij nooit iets anders gehoord dan eenige namen, die
hij steeds zag en hoorde misbruiken tot allerlei onheilige bedoelingen. Heel veel
deugden hebben de snorrebaarden van het keizerrijk hem ook niet geleerd, behalve
de deugd der Ouden: den krijgsmoed. Zoo is hij opgewassen in 't wilde, mogen we
zeggen, want wat er nog teeders en edels in zijn borst schuilt, dat heeft hij
meegedragen uit zijn vaderland; daarom noemen zijn krijgsmakkers hem reeds vroeg:
't Poëtisch kind der Pyreneeën.’ In de Berezina zag hij zijn moeder verdrinken, bij
Waterloo zijn vader vallen. De Bourbons keerden terug en voor een krijger van
Napoleon was er in Frankrijk geen plaats. Daarom zwierf hij rond, zijn arm wijdend
aan de zaak der vrijheid, in Spanje, in Napels, in Griekenland. Maar overal vond hij
de vrijheid misbruikt en ontwijd door schandelijke driften en egoïsme. Ten laatste
geloofde Fernando niet meer aan haar, ja, hij vloekte de vrijheid en besloot zijn
wapen in dienst der tirannie te gebruiken. Juist in dien tijd wierf Husseyn,
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Dey van Algiers, krijgsknechten aan en Fernando, die geen vaderland en geen
godsdienst kende, werd wat de menschen noemden: een renegaat, en ging de halve
maan verdedigen tegen de leliën van Frankrijk.
Zijn moed, zijn doodsverachting, zijn bekwaamheid deden hem spoedig de gunst
van Husseyn verwerven en hij werd aanvoerder eener Algerijnsche legerbende. Op
zekeren dag weet hij ‘meer door kloek beleid dan goud’ de poorten van het
vrouwentimmer te openen en ontmoet daar in de myrtenlaan een maagd, die natuurlijk
oogenblikkelijk in liefde voor hem ontbrandt. Uit Provence geboortig, is Aline door
Algerijnsche zeeroovers van haar ouders weggesleurd en aan Husseyn voor diens
harem verkocht. Haar allesovertreffende schoonheid maakte haar tot een begeerlijke
prooi voor den Dey, maar haar deugd weet zijn wellust te overwinnen, en schoon
zelf de gunstelinge in den harem, schonk zij geen enkele gunst aan den roovervorst.
Fernando en Aline smaken nu in hun liefde een hemelsch geluk, maar dat van korten
duur is. De legerscharen van Karel X naderen Algiers en behalen overwinning op
overwinning. Fernando moet hun tegemoet trekken. Hij verlaat zijn geliefde, maar
niet dan na haar het uitzicht op bevrijding geopend te hebben. Als het kasteel van
den Dey door de Franschen wordt aangevallen, zal een trouwe slaaf van de algemeene
verwarring gebruik maken om Aline weg te voeren en Fernando zal haar afwachten.
Dan zullen zij te zamen Frankrijk weer opzoeken.
Zoo blijft Aline achter in het kasteel, maar een bang voorgevoel beklemt haar 't
hart, en weldra blijkt, hoe gegrond het geweest is, De een of andere verrader heeft
het geheim harer liefde aan Husseyn verklapt, en nu komen drie stomme Mooren
haar vertrek binnen, knevelen haar, wikkelen haar in een zak en werpen haar in zee.
Intusschen is Fernando de poort van het vrouwentimmer genaderd, hij wacht en
wacht.... maar Aline komt niet. Daar ziet zijn oog een donker voorwerp op de golven
wiegen. Hij springt er heen, plompt in zee, haalt den zak op en ontdekt, aan land
gekomen, het verschrikkelijk lot zijner geliefde, die nog zieltogende, weldra in zijn
armen den geest geeft. Vertwijfeling en wanhoop maken zich van hem meester; hij
vloekt de menschen en vloekt het Noodlot, en plotseling schiet een wraakgierig
denkbeeld hem door het brein. Hij legt het lijk van zijn afgod zachtkens op zijn
strijdros, rent ijlings naar het kasteel, geeft aan het paard de vrijheid weer, draagt
den dierbaren last naar de borstwering van den toren en als straks de
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Franschen de sterkte zijn binnengedrongen, wordt eensklaps een ontzettende
ontploffing gehoord: het kasteel vliegt met vriend en vijand in de lucht, en den
volgenden dag vinden de overwinnende Franschen de lijken van Fernando en Aline
halfverkoold onder de puinhoopen.
De tijd is voorbij, althans voor velen, waarin men de literatuur van een volk slechts
als een middel beschouwde tot verpoozing van ernstiger bezigheden. Wij zijn gewoon
geworden bij het genieten van poëzie niet meer in de eerste plaats te vragen naar de
techniek der verzen, naar sierlijkheid van beeld en vergelijking. Zeker, ook dat meer
materiëele in de dichtkunst, als ik het zoo eens mag noemen, heeft zijn waarde,
evenals in de schilderkunst perspectief en ordonnantie. Maar toch de vraag naar die
eigenschappen wordt op den achtergrond gedrongen voor het zich rekenschap geven
van den geest, die uit een kunstwerk spreekt, voor het naspeuren der aanwijzingen,
die het geeft aangaande den kunstenaar, zijn tijd en zijn omgeving, en de nog
belangrijker vraag, in hoeverre het als product van dien tijd spiegelbeeld tevens is.
Of meent men soms, dat een geest, als ons uit de werken van Byron tegemoet komt,
zich zou hebben kunnen openbaren in de dagen van Cromwell's protectoraat, van
den losbandigen Karel II, of ook van de eerste Georges? Is er daar plaats voor zulk
een mengsel van geloof en ongeloof, van menschenhaat en menschenliefde, van
verterende zinnelijkheid en rein idealisme, van hoongelach en weemoed, van
praalvertoon en schuw terugtrekken in zich zelf, is er plaats voor zulke snijdende
tegenstellingen anders dan in de eerste helft onzer eeuw? Men begrijpt, waar ik heen
wil. Indien Byron ten onzent door meer dan één dichter werd nagevolgd - ook het
pas ontlede verhaal is van zijn geest doortrokken - dan kan dat niet anders mogelijk
geweest zijn, dan omdat ook hier, althans bij enkelen, de strijd der eeuw werd
gestreden, de bittere strijd om uit den Chaos te komen tot het Licht. Een nieuwe
werelden levensbeschouwing trachtte zich een weg te banen. Bilderdijk had het
gevoeld, en diep gevoeld, dat al het oude dreigde ineen te storten, dat er een nieuwe
geest over de menschheid was gekomen. En wanneer de verwijten, die hij niet ophoudt
zijn tijdgenooten naar het hoofd te slingeren, vaak hard zijn en kwetsend, dan vergete
men niet, dat nagenoeg alleen te staan in een strijd voor wat men de hoogste belangen
der menschheid acht, scherp maakt en bitter.
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Welnu, een figuur als die van den Renegaat kan alleen ontstaan in een tijd, als alle
banden zijn los gemaakt, als alle oude steunsels zijn verbroken en de wereld dobbert
op de baren van den twijfel. Hier geen rust en kalmte, geen lachende schoonheid,
geen edel idealisme als in de dagen der antieke kunst; hier geen geestdrift voor
grootsche ideeën als in de roemrijke dagen van Elisabeth of Frederik Hendrik; hier
geen conventioneele vormen als in de dagen van den beuzelenden hofkring onder
Lodewijk XIV; maar een tasten en zoeken, een drijven in de duisternis, in den blinde,
zonder wetenschap of vermoeden, wat het einde zijn zal; geen Columbusgeest, bezield
door ‘'t geloof, dat ginds een wereld ligt,’ maar een wroeten in de aarde, of men de
goudkorrelen van het moderne leven vinden mocht, of wel een wanhoopskreet,
wanneer men slechts een slijkwel heeft gevonden. Hoe zinkt bij dit bedenken de
eisch der objectiviteit in 't niet, alsof de kunstenaar zijn beeld eenvoudig te boetseeren
had naar zijn welbehagen! En wil men een woord voor den geest, dien wij overal in
Europa ontwaren na de Restauratie? Apathie is dat woord en dat is ook de groote
kwaal van den Renegaat. Twee grootsche ideeën, te allen tijde zoo geschikt een
vurige geestdrift te verwekken: godsdienst en vaderland, ze zijn voor hem nooit
anders geweest dan holle klanken: zijn geboortegrond kende hij nauwelijks en zijn
afval van het Christendom was niet meer dan schijn. En wat niet minder opmerkelijk
is en den Renegaat zulk een treffende overeenkomst geeft met de leiders der
Romantiek, begonnen in den dienst der vrijheid, eindigt hij zijn loopbaan als overtuigd
reactionair, niet anders dan de Romantische school in Frankrijk, die weldra de
krachtigste steunpilaar werd der politieke en religieuse reactie, niet anders ook dan
Friedrich Schlegel, die van een vereerder des dichters van Don Carlos een handlanger
werd van Metternich!
Wij kunnen van den Renegaat niet afstappen, zonder nog eenige aandacht te wijden
aan het Oostersche karakter van dit dichtstuk. Wat men onder de Romantiek onder
Oostersch verstaat, leert ons Victor Hugo. Het is er ongeveer mee gesteld als bij Da
Costa, wiens zangerige versregel: ‘Ik ben geen zoon der lauwe Westerstranden,’
onberispelijk zou zijn, indien men voor Westen Noorden mocht lezen. Ook in het
Romantisme geldt minder de tegenstelling van West en Oost, dan wel van Noord en
Zuid. Met een echt Franschen slag velt Hugo deze onnauwkeurigheid neer: ‘Spanje
is half-Afrikaansch, Afrika half-Aziatisch,’ zegt hij, en Spanje, Italië,
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Griekenland, Turkije, Marocco en Algiers, alles wordt Oostersch. Nu zou men kunnen
zeggen, dat poëten juist geen geografen behoeven te zijn, maar hiermede is de zaak
niet afgedaan. De Romantiek zocht het eigenaardig Oostersche minder in den geest
van het Oosten en Zuiden, zij streefde er minder naar, den ‘génie de l'Orient’
nauwkeurig weer te geven, daartoe gaf zij zich de moeite niet; maar zij wilde haar
poëzie kleuren door twee duidelijk in het oog springende elementen bij de volken
van Zuid- en Oost-Europa en Azië: den glans en de praal, de weelderigheid van
levenswijze, het kleurrijke, effectmakende in de zeden, en de breidellooze
hartstochtelijkheid der halfbeschaafde volken. En in de Nederlandsche Romantiek
treedt vooral het eerste dier elementen op den voorgrond. We hebben Beets reeds
hooren verklaren, wat hem vooral in de Muzelmannen aantrok, en wanneer men een
paar verhalen, waarin zonen van Mohammed optreden, bv. den Renegaat en den Val
van Sigeth, Withuys' voornaamste gedicht, na elkander leest, dan loopt men gevaar
aan aesthetische kleurenblindheid te gaan lijden. Alle kleuren van den regenboog
mengelen en dommelen zich in onze verbeelding dooreen, en het behoeft geen betoog,
dat de stijl der verzen vaak onder dien vervenlast bezwijkt en tot ledigen klinkklank
of bombast ontaardt.
(Wordt vervolgd.)
C.H. DEN HERTOG.
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De verbuiging van degene.
In mijn brochure Waarom onaannemelijk? heb ik mij in een noot de volgende
aanteekening veroorloofd:
‘De Commissie geeft ook den raad om van woorden als degenen, dezulken,
de zoodanigen de n van het tweede gedeelte weg te laten. Heeft zij wel
bedacht, dat zij dan consequent ook als meervouden moet gaan schrijven
de zieke, de afgestorvene, de goede, de booze, enz.? Degenen, enz. worden
immers als meervoudige persoonsaanwijzingen gevoeld? Diezelfde
woorden met of zonder weglating der n ook ter aanduiding van zaken te
bezigen - zooals - zooals Potgieter nog al eens gedaan heeft, - is een
onregelmatigheid, die niet verdiend had in de grammatica's als regel
opgenomen te worden, maar die men op goede gronden had kunnen
afraden.
Met dezelfde is het iets anders, dit wordt bijna geregeld adjectivisch
gebezigd. Doch waar het ter aanduiding van personen moet dienen, is de
meervouds-n wederom slecht te missen.
De n weg te laten in de mijnen, de zijnen, de onzen voor familieleden,
aanhangers en manschappen, neemt een doelmatige onderscheiding weg.’
Dr. J.M. Hoogvliet liet zich over dit punt uit, als volgt:
‘Wij weten niet, hoe de kommissie over deze kwestie denkt, maar o n s
persoonlijk komt het, nadat eenmaal door Dr. Kollewijn onze ōgen voor
de velerlei v e r v a l s 'i n g e n in onze spraakkunst geöpend zijn, z e e r
aannemelijk voor, dat inderdaad het g e h ē l e s u b s t a n t i v i s ' e meervoud
bij de a d j e c t i e v e n , a l g e m ē n e telwoorden enz. een z u i v e r
v e r z i n s e l zou zijn van de taallēraren, die in de laatste eeuwen over
onze spraakkunst schier onbeperkte heerschappij hebben gevoerd. Wanneer
wij de z u s t e r t a l e n raadplegen, dan vinden wij daarin van zulk een
substantivīs' meervoud geen spoor. In 't Engels' wordt sommigen beweren
vertaald door some pretend, velen onderstellen door many suppose, velen,
allen, sommigen wordt weergegeven door many, all, some (people),
dezulken door such, the like (people), de mijnen door mine (Enk. en Mv.),
de onzen door ours (Enk. en Mv.) en eveneens de zieken, de afgestorvene
door the sick, the deceased enz - In de Skandinavīs'e talen is de toestand
volkomen dezelfde. - Ook in het D u i t s ', dat n i m m e r een n aan het
woorduiteinde laat vallen, wordt velen zeggen, weinigen gelōven, allen
begrijpen vertaald door manche sagen, wenige glauben, alle versteën,
z o n d e r n. Ook blinden zien is Blinde seën zonder n en wanneer de
blinden wordt uitgedrukt door die Blinden met n, den begrijpt ieder, die
in de Duits'e vormleer geen vreemdeling is, dat deze n geen
meervoudstēken
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maar een algemeen v e r b u i g i n g s t o e v o e g s e l is, dat in het Enkelvoud
eveneens voorkomt. Zoeken we in 't M i d d e l e e u w s 'e N e d e r l a n d s '
de verklaring, het stelt ons al weder te leur, menighe segghen heet het daar
zonder de n. En ook in de alleroudste Germ. talen vinden we 't zelfde Wij
zouden er dus inderdaad zeer voor zijn in al deze gevallen de opgedrongen
n te laten vervallen.’
De heer Kollewijn beantwoordt mijn opmerking in zijn brochure Onaannemelijk?
met het volgende:
‘In een noot wijst de heer den Hertog er op, dat als men volgens de raad
der commissie gaat schrijven degene, dezulke, de zodanige in 't meervoud,
men dan “consequent ook als meervoud moet gaan schrijven de zieke, de
afgestorvene” enz Degenen, enz. worden immers als meervoudige
persoonsaanwijzingen gevoeld?
De heer den Hertog is hier geheel van de wijs. In de z'eken, de
afgestorvenen hebben wij met zelfst. naamwoorden te doen. Degene,
dezulke, de zodanige zijn voornaamwoorden. Vgl. noch het zelfst. gebruikte
die, dat in het mv. ook geen n krijgt.’
Eindelijk schrijft Dr. C.H. Ph. Meyer in zijn pasverschenen Voor en tegen de nieuwe
taalbeweging nog dit over het punt in quaestie:
‘Het weglaten der n in degene, enz. heeft niets tegen zich, daar ze niet
gehoord wordt en er organisch niet aan behoort.’
***
Het zal niemand verwonderen, dat ik dit ondergeschikte punt even in 't reine wensch
te brengen. Ik zou er volstrekt geen bezwaar in zien om, als ik een flater begaan had,
dien met de noodige schaamte te erkennen. Maar daar dit het geval niet is, wensch
ik even in het licht te stellen, dat niet ik, maar mijn bestrijders ‘van de wijs’ zijn. En
erger dan men verwachten zou.
Laten we wel vaststellen, wat ik beweerd heb. Mijn stelling was: de
voornaamwoorden, degenen, dezulken, de zoodanigen verkeeren in het zelfde geval
als de gesubstantiveerde adjectieven: de zieken, de boozen, de afgestorvenen, enz.
Wie dus de n van degenen weglaat, moet als hij consequent wil zijn, ook de n van
de zieken weglaten.
Nu moet daarmede niet vermengd worden, zooals Dr. Hoogvliet doet, de quaestie
van de n in den 1en en 4en nvl. van alle, vele, enz. Dat is een quaestie op zich zelf
en daarover wil ik Dr. H. wel afzonderlijk te woord staan, maar wat daarover te
zeggen is, heeft niets te maken met mijn stelling. Dr. H. veroorlove mij dus zijn
opmerkingen over alle, vele, enz., als buiten de quaestie staande, voor ditmaal ter
zijde te laten.
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Doen wij dat, dan ben ik met mijn antwoord op zijn bestrijding spoedig klaar,
aangezien hij het volkomen met mij eens blijkt te zijn. Hij vat al deze quaesties samen
als onderdeelen van het leerstuk omtrent het substantivisch meervoud der adjectieven,
en consequent stelt hij dan ook voor om ‘in al deze gevallen de opgedrongen n te
laten vervallen.’
Welnu, dat is een standpunt. Ik deel het niet, maar ik erken er de logica van. Mijn
bezwaar was alleen, dat de Commissie niet zoo logisch te werk gaat.
Nu houdt verder Dr. H. dat geheele substantivische meervoud der adjectieven voor
een ‘zuiver verzinsel’ van taalleeraren. Dat is een eenigszins zonderling oordeel over
een vrij bekend verschijnsel op het gebied der schrijftaalvervorming, waarover ik
het straks nog even hebben wil, en waaromtrent ik nu alleen dit opmerk, dat Dr. H.'s
vertrouwen in het keurvermogen van Dr. Kollewijn mij wat te argeloos toeschijnt.
Maar wat het punt in quaestie betreft, heb ik met Dr. H. niet verder te strijden.
Dr. Kollewijn meent, dat ik ‘geheel van de wijs’ ben. En de grond voor dit
vernietigend vonnis is deze eenvoudige argumentatie:
De zieken, de afgestorvenen, enz. zijn zelfst naamwoorden.
Degene, dezulke enz zijn voornaamwoorden
Vgl. ook het zelfst gebruikte die, dat in 't mv. ook geen n krijgt.
De heer K. houde mij ten goede, dat hij wat beters voor den dag moet brengen, eer
ik in zijn vonnis berust.
Het argument, dat die geen n krijgt in den 1en en 4en nvl. meervoud, komt niet
bij onze quaestie te pas, maar kan dienen bij die andere, welke ik zoo even uit de
bestrijding van Dr. H. geëlimineerd heb, nl. de verbuiging van alle, vele, enz.
En de vermelding, dat de zieke een zelfst. nwd. en degene een voornaamwoord is,
is in het geheel geen argument. Het zegt niets.
Het zou een argument zijn als er een substantivische en een pronominale verbuiging
bestond. Maar dat is het geval niet. Alleen de pers. vnwdn. hebben een eigenaardige
verbuiging, die daarin bestaat, dat zij hun afhankelijke naamvallen aan een anderen
stam ontleenen. Maar dit geheel op zich zelf staande verschijnsel daargelaten, kenden
wij tot dusver slechts een substantivische en een adjectivische verbuiging en elk van
deze in tweërlei vorm, den sterken en den zwakken. Alzoo beteekent het bij een
verbuigingsquaestie niets, te
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verklaren dat een woord een voornaamwoord is; de beslissende vraag is, tot welke
verbuiging het voornwd. behoort. En nu is mijn beweren geweest, de verbuiging van
het voornaamwoord degene is dezelfde als de verbuiging van de zieke, d.w.z. beide
behooren tot de verbuiging van het gesubstantiveerde adjectief, die in den loop der
tijden gelijk geworden is aan die van het zwakke substantief.
Ik meende, dat dit voor vakmannen vaststond, maar wensch nu toch in het kort de
gronden aan te geven, waarop deze beschouwing berust.
In het Mnl.1) doet zich als regel het verschijnsel voor, dat gesubstantiveerde
adjectieven evenals in de Oudg. dialecten precies verbogen worden als de attributieve
adjectieven, en wel in sommige gevallen sterk en in andere zwak. Bv., om ons tot
het Mann. Enkv. en het Meerv. te bepalen:
1.

die goede

1.

die goede

2.

des goeds of des
goeden

2.

der goeder of der
goeden

3.

den goeden

3.

den goeden

4

den goeden

4.

die goede.

Maar met het pronominaal-adjectief degene ging het als het zelfstandig gebruikt
werd evenzoo: het werd ook verbogen als een zelfstandig gebruikt adjectief2); alzoo:
1.

diegene

1.

diegene

2.

desgeens of
desgenen

2.

dergeenre

3.

dengenen

3.

dengenen

4.

dengenen

4

diegene.

Dat was de regel, maar het kwam toen ook al voor, dat in beide gevallen de
verbuiging van het substantief zich in de plaats drong van de adjectivische, en zoo
vindt men enkelv. datieven en accusatieven als: den dode, den wise, en meervouden
als dooden, wisen, crancken, enz. Maar datzelfde verschijnsel deed zich eveneens
bij het woord diegene voor en zoo vertoont zich bij uitzondering ook in het enkv. de
4e nvl. dengene of dengeen, en in het meervoud de 1e nvl. di ghenen.
Die weifeling tusschen de verbuiging van het adjectief en die van het (zwakke)
substantief heeft de eeuwen door voortgeduurd. In Van Helten's Vondel-gr. vindt
men in § 105 geconstateerd, dat bij Vondel de invloed der declinatie van het
substantief reeds zoo sterk is

1) Vgl. Van Helten § 323, Franck § 211, en Stoett § 128.
2) Vgl. Van Helten § 355b, Franck § 226, Stoett § 148.
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geworden, dat de substantieve buiging verreweg de overhand heeft, en de
oorspronkelijke zuiver bijvoeglijke vormen de minderheid uitmaken. Alzoo in den
regel in het enkelvoud: den blinde, den opperste, en als uitzondering: den Hoogsten,
den Oppersten, enz. terwijl omtrent het meervoud het volgende gezegd wordt:
‘in den pluralis d'allergrootsten, de dooden, de braefsten, der vromen, der
gedooden, de genen, enz enz. tegenover de zeldzame d'Oude, de sijne, d'
onverstandighe, d' allergrootste, d' onnoosle, die zelve, de godlooze, die
gene, der zelve, der vrome, der wijse, der zelve en derg.’
Ik citeer hier letterlijk, om te doen uitkomen, dat hier degene en andere
pronominaal-adjectieven in één adem met de gesubstantiveerde adjectieven behandeld
worden. Dr. Kollewijn ziet dus, dat er meer menschen ‘van de wijs’ zijn.
En de weifeling gaat voort in de 18e eeuw. Een statistiek van bewijsplaatsen is er,
jammer genoeg, niet, maar eenige oogenblikken in Van Effen bladerend, vind ik
twee voorbeelden van adjectivische verbuiging zijnen naasten (enkv.) en die geene
(meerv.) tegen acht voorbeelden van substantivische declinatie: voor den welke
(enkv.) en de meervouden: de eersten, onwijzen, wijzen, zulken, diegenen, die genen,
dezelven.
Met een en ander is, dunkt mij, voldoende aangetoond, dat degene enz. in den loop
der eeuwen de ‘Schicksale’ van het substantief gebruikte adjectief gedeeld heeft. Ik
zet de geschiedenis nu nog even voort, om te doen zien, hoe in de 19e eeuw het uit
het oog verliezen van deze gelijkheid aanleiding heeft gegeven tot verwarring.
Als Weiland in zijn Ned. Spr. in § 208 het geval behandelt, stelt hij als regel, de
zelfst. bijv. nwdn. te verbuigen als zelfst. naamwoorden. Hij constateert daarbij, dat
het gebruik daarmede in overeenstemming is, wat het meervoud betreft, maar dat in
het mann. enkv. nog adjectivische vormen voorkomen, als den Almachtigen. Met de
verbuiging van degene heeft Weiland echter blijkbaar geen raad geweten. Wat hij
daarover in § 240 zegt, is een en al verwarring. Hij geeft nl. aan, dat degene als gene
verbogen wordt, maar uit de enkele vormen, die hij laat volgen, blijkt dan, dat dit
niet zoo is, maar daar hij zich alleen tot het aangeven van den nom. en den gen.
bepaalt, is niet op te maken, hoe de verbuiging van degene volgens hem dan wel zou
zijn.
Evenzoo is Dr. Brill met de verbuiging van degene in de war. Hij zegt in § 77, dat
in degene het laatste deel ‘geheel overeenkomstig
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de zwakke verbuiging der adjectieven’ behandeld wordt, maar als hij de verbuiging
neerschrijft, dan volgt hij in het enkv. zijn zelfgestelden regel: degene, desgenen,
dengenen, dengenen, maar in het meerv. verbuigt hij degene als een substantief, nl.
degenen, dergenen, dengenen en degenen.
Eerst in de spraakkunsten van Cosyn-Te Winkel, Van Helten, De Groot en Terwey
vindt men de verbuiging van degene zoowel in het enkelvoud als in het meervoud
in overeenstemming met die van het substantivisch gebruikte adjectief, d.i. gelijk
aan de verbuiging van het zwakke substantief. En uit het voorgaande is gebleken,
dat dit niet maar een verzinsel van taalleeraren is, maar een taalcodificatie in
overeenstemming met den historischen gang van het oppermachtige gebruik.
Tegenover Dr. Kollewijn blijf ik alzoo volhouden, dat het pure willekeur is, de n van
degenen weg te laten en die van de zieken te behouden.
Aan Dr. Meyer heb ik alleen op te merken, dat indien hij de n van degenen niet
organisch acht, hij ten aanzien van de n in de zieken van dezelfde opinie behoort te
zijn. En indien hij met dien term niet-organisch bedoelt: niet voorkomende in de
oorspr. verbuiging, - laten we zeggen, om niet al te ver terug te gaan, in het Dietsch,
- dan zal hij nog heel wat meer meervoud-n's moeten opofferen.
Aan Dr. Hoogvliet zou ik ten slotte willen vragen, of hij van oordeel is, dat wij
bij het vaststellen van de regels onzer taal in overeenstemming met historie en gebruik,
ook moeten gaan informeeren, hoe de Engelschen en Duitschers te werk gaan.
Bovendien zal het hem toch ook wel bekend zijn, dat de Duitschers, al hebben zij
nu tot regel (zie Blatz. § 344) dat het gesubstantiveerde adjectief of deelwoord ‘die
gleichen (starken oder schwachen) Formen wie das attributive Adjectiv’ heeft, waarmede zij dus teruggekeerd zijn tot den regel der middeleeuwen, die ook te onzent
gevolgd werd - in dit geval dezelfde natuurlijke slingeringen tusschen de adjectivische
en substantivische verbuiging als wij gekend hebben. Zoo vermeldt Blatz de 18e
eeuwsche voorbeelden: Ein hübsches Ganze (Goethe) maar ook: Ein ewiges Ganzes
(dez.) en verder: Arme Kranken (nu Kranke), Betrogene Sterblichen (nu Sterbliche),
kleine Wilden (nu Wilde) en nog een massa voorbeelden meer. Eerst in deze eeuw
is aan die weifelingen een einde gekomen.
C.H. DEN HERTOG.
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Verscheidenheden.
Eene duistere plaats bij Vondel.
's Lands treurspel weêr verjaert: om wiens gedoemde trouwe.
Als weeu of wees, in rouwe,
Bedruckt en troosteloos, treurt Hollands goê gemeent,
Op Grootvaêrs koud gebeent.

Aldus de eerste strofe van het Jaargetijde van wijlen heer Joan van Oldenbarneveld,
vader des vaderlands, van J. van den Vondel.
Waarop heeft in den eersten regel wiens betrekking? De bedoeling schijnt mede
te brengen, dat het betrekking heeft op Grootvaers: immers van wiens trouw is hier
anders sprake dan van die van Oldenbarnevelt?
Intusschen, uit een oogpunt van stijl dunkt mij dat al zeer vreemd. Een betrekkelijk
voornaamwoord slaande op een woord, dat eerst drie regels later volgt! Met recht
zoude men zeggen van een dusdanigen zinbouw, wat Van Lennep van sommige
zijner eigen versregels zeide: die regels zitten in den knoop.
Mij komt het voor, dat Vondel zich aan een Latinisme heeft schuldig gemaakt, en
dat wiens gebezigd is in de plaats van: jegens hetwelk. Het woord slaat dan terug op
lands. Men zoude den eersten regel m.i. aldus in ondicht kunnen overbrengen: ‘Weder
verjaart het treurspel van het land, om de gedoemde trouw jegens hetwelk,’ enz.
Stellig is wiens dan een Latinisme. Doch bij onze zeventiende-eeuwers zijn
Latijnsche zinwendingen niet schaarsch. Ook wij zeggen: ‘De vreeze des Heeren is
het begin van alle wijsheid.’ En in het bekende rijmpje heet het: ‘Om de liefde van
de smeer, Likt de kat de kandeleer.’ In het eerste geval is des Heeren gebezigd in
plaats van voor den Heer, in het tweede van in plaats van voor. Dat, hadde Vondel
in het Latijn geschreven, hij zich aan geene ongeoorloofde
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constructie zoude hebben schuldig gemaakt, kan o.a blijken uit de volgende woorden
uit een brief, door Hugo de Groot aan zijnen vader gericht, aangehaald in De Gids
1893, III, 254: ‘Ego non desino omnibus mihi recte volentibus Patriam commendare,
cujus amorem mihi nullae unquam injuriae extorquebunt.’
MR. C. BAKE.

Verkeerd gebruik van den onvolmaakt verleden tijd1),
Het is opmerkelijk, hoe verslaafd sommige schrijvers, vooral in nieuwsbladen, zijn
aan den onvolmaakt (of onvoltooid) verleden tijd. Alleen als het verhaal of bericht
den lezer verplaatst in den tijd, waarin iets geschied is, het verleden voorstelt als
tegenwoordig, kan die tijd gebezigd worden. In de volgende gevallen komt alleen
de volmaakt (of voltooid) verleden tijd te pas:
Een boek als het hier bedoelde, leest men niet zonder de noodige
voorbereiding. Maar wie deze verkreeg, hij zal met groot genot en met
veel vrucht het werk ter hand nemen.
Nieuw Leven.
Keizer Wilhelm heeft aan hen, die bij den brand te Hamburg schade leden,
10,000 mark geschonken.
O. Haarl. Ct.
Van de gevangen genomen drie Russische soldaten, die gewapend de
Oostenrijksche grenzen in Gallicië overschreden, zijn twee vrijgelaten en
aan de Russische grenswacht overgeleverd.
ald.
In de hier volgende gevallen had de meer dan volmaakt (voltooid) verleden tijd
gebezigd moeten zijn:
De Rotterdamsche politie heeft eene 25jarige vrouw gearresteerd, die
eergisteren nacht op den Coolsingel een heer van zijn gouden horloge
beroofde,
O. Haarl. Ct.
Toen herdacht hij het afsterven van...., die als Penningmeester zooveel
voor de Vereeniging deed.
ald.
C.B.

1) Wij veroorloven ons voor sommige lezers de opmerking, dat Mr. C.B. hier de oudere
benamingen der tijdvormen bezigt.
Red.
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Aren-lezing.
IX. Voortzetting van blz. 16, deel XVI.
No. 39.

-

Barlaam en Joasaph, een
bron voor Jacob Cats.

No. 40.

-

Nog eens John Ball en
Roemer Visscher, maar nu
in gezelschap van Jacob
Cats.

No. 41.

-

Een Sonnet van Bilderdijk.

No. 42.

-

Van Amstelveen naar
Parijs, of Joan van
Broekhuizen gesnapt.

No. 39. - Barlaam en Joasaph, een bron voor Jacob Cats.
Mijn pogingen in dit tijdschrift om van verschillende verhalen uit den rijken schat,
die bij J a c o b C a t s te vinden is, den oorsprong aan te wijzen, hebben bij vele
lezers belangstelling gevonden. Met genoegen kan ik dit ‘bestatigen,’ zooals onze
Vlaamsche broeders nog zoo kwaad niet zeggen. Het werd tijd, dat de aandacht
gevestigd werd op het aandeel in de Europeesche letterkunde, dat òns land toekomt.
Velerlei bijdragen werden met dat doel reeds geleverd, niet de minst belangrijke door
Dr. Jan ten Brink, onder anderen in zijn S c h e l m e n r o m a n s en enkele van zijn
verspreide stukken.
Thans weer eenige bijzonderheden omtrent een verhaal, dat Jacob Cats in zijn
verzameling D o o d k i s t v o o r d e L e v e n d e n heeft opgenomen. Ik bedoel
nommer XLIII, dat den titel draagt: O n g e m e e n e d o c h b e k w a m e
A f b e e l d i n g v a n 's M e n -
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s c h e n L e v e n . Het verhaal is een P a r a b e l , eeuwen oud. Het is opnieuw een
bewijs voor 's dichters uitgebreide kennis en wonderbaarlijke belezenheid. In verband
met dit laatste wil ik eerst eenige woorden van Busken Huet aanhalen. Het zijn heel
andere woorden dan de variaties op de ‘leuterlievende poëzie’ van den ridder ‘die
heel zijn leven een Zeeuwsche poldergast’ is gebleven, uitvallen die het jongere
geslacht, dat thans reeds op gevorderden leeftijd is gekomen, eenmaal bij voorkeur
in den mond had. Gelukkig dat met den gevorderden leeftijd ook de dag is gekomen,
om dergelijke uitvallen voor goed en beslist als v e r o u d e r d te verklaren.
Als de schrijver der L i t t e r a r i s c h e F a n t a s i ë n op den rijken schat van
Europeesche verhalen gewezen heeft, die Cats voor ons volk bewerkt en voor zijn
tijdgenooten genietbaar gemaakt heeft, dan vergeet hij niet daarbij op te merken, dat
de 17e eeuwsche dichter zich aansluit bij dezelfde periode, waaraan wij K a r e l e n
E l e g a s t , F l o r i s e n B l a n c e f l o e r te danken hebben, ook al zijn die
bewerkingen fraaier dan vele andere bij Cats. En nu gaat Busken Huet voort: ‘Cats
heeft een poging gedaan om t o t d i e n e e n v o u d e n d a t n a t i o n a l e t e r u g
t e k e e r e n , en het strekt hem tot lof dat de uitheemsche Renaissance hem slechts
tot op zekere hoogte heeft medegesleept. Doch al is zijne poging mislukt, wij mogen
daarom niet vergeten, hoe vele hinderpalen hij overwinnen, hoe vele nieuwe organen
hij scheppen moest.’ - Met het oog daarop heeft Cats aan onze letterkunde sommige
onwaardeerbare diensten bewezen. ‘De fijnheid van zijne waarnemingen moge niet
evenredig zijn aan haar massa, die massa is monumenteel; en men kan naar waarheid
van hem getuigen, dat hij een e e r b i e d w e k k e n d e h o e v e e l h e i d
m e n s c h e l i j k l e v e n in zijne voorraadschuren bijeenverzameld en a a n d e
n a k o m e l i n g s c h a p v e r m a a k t h e e f t .’ Hadden slechts hoogere dichters zich
bij die richting van Jacob Cats aangesloten! Wie weet of wij dan niet een keurlezing
van dichterlijke verhalen zouden gehad hebben, tintelend van leven en poëzie, somtijds
misschien wat ondeugend in haar weelde, maar toch hooger staande dan de C o n t e s
van De Lafontaine.
In ieder geval, zoo besluit Busken Huet, en ik haal hem te liever aan, omdat men
hem ten opzichte van Cats maar al te weinig begrepen heeft: ‘De beoefenaren der
vaderlandsche taal en litterarische
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geschiedenis, lettend op het eigenaardige van zijne persoonlijkheid en op het tijdperk
waarvan zijne gedichten dagteekenen, zullen hem nimmer te breedsprakig keuren,
nimmer te plomp of te onbeduidend. Wat eindelijk den dichter in hem betreft, g e e n
e e n i g s z i n s g e o e f e n d k u n s t k e n n e r zal bij het doorbladeren van zijne door
allerlei gebreken ontluisterde verzen kunnen nalaten e e n w e t t i g m u z e n k i n d
in hem te begroeten.’
En nu komen wij op onze p a r a b e l terug.
Zij is geschreven met het oog op een afbeelding, die dan ook in geen uitgave van
Cats bij dergelijke stukken ontbreken mag; de dichter zelf toch zegt, dat hem 't beeld
uit den ouden tijd getroffen heeft, en daar hij het van ernstigen aard ook voor anderen
acht:
‘Zoo heb ik 't mijne pen en d e z e p l a a t gejond.’

Het beeld stelt voor ‘een woud vol schoone boomen,’ omzoomd door heerlijke
grasperken waar zich koele beken en rivieren doorheen kronkelen. Een jongeling
gaat ‘met nieuwsgier oog’ naar alle kanten rond, maar wordt steeds door een woeste
beer vervolgd. In de vlucht voor dat dier zou hij in een diepen afgrond gestort zijn,
‘Doch eer hij dieper zonk en neder kwam te zakken,
Zoo vindt hij daar een boom vol loof en groene takken,
Dien tast hij vaardig aan, zoodat hij niet en viel,
Maar, door een kloeken arm, zijn leden wederhiel.’

Zoo aan den zwaren tak hangende, dankt hij het lot, dat hij niet in den afgrond is
nedergestort. Maar rondziende bemerkt hij tot zijn schrik, dat twee ratten, een witte
en een zwarte, voortdurend aan den stam knagen; bovendien zweven er vier monsters
om hem heen, die vuur, water, aarde en wind spuwen en braken. Ten slotte richt hij
het oog naar beneden en blikt ‘in 't gruwzaam diep,’
‘Waarin een felle draak met open kele liep.’

Eenige afleiding geeft hem het gezicht van heerlijke vruchten aan een twijgje boven
hem.
‘Daar greep hij naar een tak, daar viel hij aan het eten,
Daar heeft de jonge bloed zijn eersten schrik vergeten:
Hij denkt niet aan den beer of ander ongeval,
Noch dat de boom, doorknaagd, haast nederstorten zal.’

En nu volgt de verklaring der allegorie, waaraan een aanmerkelijk gedeelte van het
gedicht besteed wordt. Ze ligt zoo voor de hand, dat we er hier niet over behoeven
uit te weiden. Het is de mensch, omringd door de gevaren van het leven, maar die
onder
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het genot van de vruchten die onder zijn bereik zijn, alle gevaren niet acht of
gedachteloos vergeet.
De parabel, zeiden wij, is eeuwen oud. Zij heeft in allerlei spraken en tongen en
in min of meer gewijzigden vorm voortdurend de brave luidjes gesticht, sedert meer
dan duizend jaar of wie weet hoe veel langer nog. De parabel is ontleend aan den
Griekschen roman B a r l a a m en J o a s a p h , die aan den beroemden kerkleeraar
Johannes Damascenes wordt toegeschreven, wat echter lang niet algemeen wordt
aangenomen; was het zeker, dan zou de historie tot de achtste eeuw behooren. Dr.
Warren te Dordrecht noemde de historie onlangs in het ‘Museum’: de verkerstende
lotgevallen van den Indischen prins Siddhârta, die later Boeddha is geworden. De
hoofdfiguur, waarvoor wij Barlaam kunnen houden, is echter uitsluitend aan den
Griekschen roman eigen; en juist deze persoon drukt op het verhaal den christelijken
stempel. De geschiedenis verhaalt ons de wonderbare bekeering van den prins Joasaph
en zijn vader Abenner door den vromen monnik Barlaam. In verschillende
bewerkingen wordt de naam Joasaph in Josaphat veranderd, wat aan bijbelschen
invloed is toe te schrijven. Overigens bevat het verhaal nog andere stichtelijke
parabelen. Van de bovengenoemde zegt Dr. Warren nog: ‘de welbekende gelijkenis
die, uit Indië afkomkomstig, door Barlaam wordt verteld; eene gelijkenis die, zooals
Kuhn (die er eene verhandeling over schreef) terecht zegt, “confessionslos” is en
Brahmanen, Boeddhisten, Mohammedanen, Joden en Christenen in gelijke mate
heeft gesticht.’
Cats' gelijkenis of parabel wordt terecht zeer kosmopolitisch genoemd. Landau,
die over de bronnen van Boccaccio geschreven heeft, vermeldt haar dan ook als
zoodanig. Hij deelt nog mede, dat men de parabel ook in een Spaansche verzameling
middeleeuwsche verhalen vindt, ‘Libro de los Gatos’ getiteld. In een oud-Fransche
bewerking komt ze voor onder den titel van ‘De l'Unicorne et du Serpent.’ Dat ze
van Indischen, zeer waarschijnlijk van Buddhistischen oorsprong is, wordt algemeen
aangenomen. Ook de geheele historie heeft in de Middeleeuwen grooten opgang
gemaakt; zij werd in de meeste Europeesche talen overgezet. Een der bekendste
bewerkingen is de Duitsche van Rudolf von Ems. Bovendien bestaan er ook
vertalingen in het Arabisch (dertiende eeuw), in het Hebreeuwsch, het Latijn, en
reeds in de veertiende eeuw in het Italiaansch.
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Wijzen wij ten slotte nog op de bewerking van de parabel door den dichter Friedrich
Rückert. Dat zulk een bewerking van een negentiende-eeuwschen dichter als Rückert
heel wat verschilt van het berijmde verhaal bij Cats is te begrijpen. Even als Cats
den eenhoorn van het oorspronkelijke verhaal in een beer verandert, (niet onnatuurlijk
in noordelijker streken), zoo geeft Rückert een geheel Oostersch karakter aan de
gelijkenis (het oosten is het land der parabelen), door er een woedenden kameel van
te maken. Het slot van deze bewerking van den Duitschen dichter wil ik hier aanhalen,
als staaltje ter vergelijking met die van onzen zeventiende-eeuwschen Cats.
‘Du fragst: Wer ist der thoricht Mann,
Der so die Furcht vergessen kann?
So wiss, o Freund, der Mann bist du;
Vernimm die Deutung auch dazu.
Es ist der Drach im Brunnengrund
Des Todes aufgesperrter Schlund;
Und das Kamel, das oben droht,
Es ist des Lebens Angst und Noth.
Du bists, der zwischen Tod und Leben
Am grünen Strauch der Welt musst Schweben;
Die beiden, so die Wurzel nagen,
Dich samt den Zweigen, die dich tragen,
Zu liefren in des Todes Macht:
Die Mäuse heissen Tag und Nacht.
Es nagt die Schwarze wohl verborgen
Vom Abend heimlich bis zum Morgen.
Es nagt vom Morgen bis zum Abend
Die weisse, wurzeluntergrabend.
Und zwischen diesem Graus und Wust
Lockt dich die Beere Sinnenlust,
Dass du Kamel die Lebensnoth,
Dass du im Grund den Drachen Tod,
Dass du die Mäuse Tag und Nacht
Vergissest, und auf Nichts hast Acht,
Als dass du recht viel Beerlein haschest,
Aus Grabes Brunnenritzen naschest.’

Het naïeve in de vertelling van Rückert is zeker moeilijk te bereiken; toch is het bij
Cats volstrekt niet afwezig, al geven de eentonige Alexandrijnen van zijn verhaal
iets slepends aan de voorstelling van de oostersche parabel.
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No. 40. - Nog eens John Ball en Roemer Visscher, maar nu in gezelschap
van Jacob Cats.
In No. 5 mijner Aren-lezing (N. en Z., deel XVI, 1), wees ik er op, hoe in het
‘boeren-oproer’, dat op het laatst der 14de eeuw een korten maar ernstigen crisis in
Engeland teweegbracht, de hoofdleider John Ball tot tekst van zijn toespraken het
wel-bekende rijmpje nam:
‘W h e n A d a m d e l v e d a n d E v e s p a n ,
W h o w a s t h e n t h e G e n t l e m a n .’

In dit rijmpje was de geheele leer van John Ball begrepen; ‘er sprak tevens een geest
uit, die lang nadat het oproer gedempt was zou nawerken en voor het systeem der
Middeleeuwen noodlottig zou blijken,’ zooals Green regt in zijn Geschiedenis van
het Engelsche volk.
Ik wees toen ook op het merkwaardige geval, dat Roemer Visscher het rijmpje
aanhaalt in zijn ‘S i n n e p o p p e n ’ en wel in het 46ste Zinnebeeld van het tweede
schok, dat tot opschrift draagt: A f k o m s t s e y t n i e t ,’ en het aanhaalt met
volkomen instemming. Hoe hij er aan kwam is moeilijk te verklaren; wel blijkt uit
zijn woorden, dat het rijmpje toen ter-tijd een groote populariteit in ons land gevonden
had.
Waarom ik er hier op terugkom?
Omdat ik het distichon ook bij Jacob Cats gevonden heb, zelfs met een uitvoerige
verklaring geheel in den geest van het rijmpje. De aanhaling is een nieuw bewijs,
hoe spoedig het rijmpje zich over het vasteland verbreid heeft, zoodat het weldra een
spreekwoord in den mond van het volk werd. Men vindt de spreuk in den
P r o e f s t e e n v a n d e n T r o u w r i n g en wel in het tweede verhaal, getiteld:
‘Ve r h a a l , b e h e l z e n d e h e t t r o u w g e v a l v a n K o n i n g ULDERIK t e r
e e n r e , e n PHRYNE BOCENA, h e r d e r i n n e , t e r a n d e r e r z i j d e .
Koning Ulderik heeft het hart gezet op de schoone herderin Bocena. Hij durft haar
echter niet huwen: hij vreest de ergernis van het hof en de ontevredenheid van het
volk bij een dergelijke verbintenis. Een zijner staatslieden geeft hij last er iets op te
bedenken, daar hij het aanvallige meisje niet anders dan als Koningin wil bezitten.
De hoveling,
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‘Ataches, onderdies die gaat zich vast bereiden,
Hoe dat hij dit begin ten einde zal beleiden,
Hij kent het nijdig hof en wat er ommegaat,
Hij kent niet dan te wel de tanden van den haat;
En daarom vindt hij goed een deel geslepen gasten
Het stuk omtrent het volk te laten ondertasten,
Ten eind hij weten mocht, wat van zoo lage trouw
En van het gansch beleid de wereld spreken zou.’

Dat lukte in het begin vrij goed; de eerste dien men over het geval sprak, was vol lof
over den Koning, omdat hij toont ook de lieden van lager afkomst te eeren. Hij zegt:
‘T o e n A d a m d o l f e n E v a z a t e n s p a n .
W a a r v o n d m e n t o e n t e r t i j d d e n t r o t s c h e n E d e l m a n ?’

Natuurlijk kan Cats het hierbij niet laten, maar moet hij in denzelfden geest doorgaan,
schoon daarom de uitweiding over het geval in dit verhaal niet onnatuurlijk is. De
lofredenaar van den Koning gaat voort:
‘Wij zijn van ééne stof, uit éénen klomp geschapen;
Waarom en zal de prins niet vreugde mogen rapen
Waar hem de lust geleidt, gelijk een ieder doet?
Naardien dat rechte trouw haar vrijheid hebben moet.’

Men ziet intusschen uit de vergelijking van de spreuk met die van Roemer Visscher,
dat Cats zich nader aan het oorspronkelijke Engelsch houdt. Visscher was stellig aan
het dutten, toen hij tegen alle redelijkheid en oertekst in Adam aan het h a s p e l e n
zette in plaats van aan het s p i t t e n . Hij maakt van Adam een ‘Lion amoureux’ door
te zeggen:
‘Doe Adam h a s p e l d e en Eva span,’

welke verhaspeling van het origineel hij stellig niet uit den mond van het volk heeft
opgevangen.
Intusschen, wat een merkwaardige periode in de geschiedenis van de menschelijke
denkbeelden ligt er in dat eenvoudige rijmpje verscholen, als wij nagaan in welken
tijd het allereerst als leuze gebezigd werd. Daar was het ‘Vivent les Gueux!’ van
later nog niets bij.
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No. 41. - Een Sonnet van Bilderdijk.
Nagenoeg alle sonnetten van Bilderdijk zijn vertalingen of navolgingen. En de keuze
is inderdaad belangrijk. Wij hebben reeds vroeger op enkele vertaalde sonnetten
gewezen, o.a. op een van Michel Angelo en een van Petrarcha, waarbij wij ook
anderer vertalingen aangaven.
Een der merkwaardigste sonnetten door Bilderdijk in onze taal overgebracht is
dat getiteld:
G a s p a r a S t a m p a aan C o l l a l t i n o ,
verschenen in de Nieuwe Dichtschakeering. Dit sonnet is van belang, omdat het
geheel en al denzelfden geest ademt, die den dichter steeds bezield heeft, namelijk,
een onweerstaanbaren afkeer van het jagen naar staatsambten en hooge betrekkingen.
De dichteres van het oorspronkelijke heeft in haar klinkdicht een zeer gevoelige snaar
in het gemoed van den dichter doen trillen.
En het was geen kleinigheid juist dit sonnet uit de 280 van de dichteres te kiezen.
Wat een zeldzame belezenheid! Tevens kon hij het aanbieden als een der schoonsten
uit het ontzaglijk aantal. En dat van een dichteres, die in zijn dagen nauwelijks meer
genoemd werd; eerst in later tijd heeft men meer de aandacht gevestigd op het drietal
beroemde vrouwen, dat nagenoeg gelijktijdig door vernuft, dichterkracht en levensloop
als schitterende ‘sterren aan den Italiaanschen hemel fonkelde.’ Het waren V i t t o r i a
C o l o n n a , de hoogvereerde vriendin van Michel Angelo, Ve r o n i c a G a m b a r a ,
de gevierde echtgenoote van Giberto X van Correggio, beroemd om hare
Madonna-schoonheid, en de ongelukkige Italiaansche Saffo G a s p a r a d i S t a m p a .
In de tweede plaats is dit sonnet van beteekenis omdat het, voor zoover ik weet,
het eenigste voorbeeld in onze taal is van een sonnet met una coda, zooals de Italianen
het noemen, met een staart of aanhangsel. Bilderdijk voegt er namelijk nog een
quatrain of viertal regels aan toe, tot toelichting van het geheel. Jammer dat dit niet
in den vorm is van de Italiaansche coda, die zich gewoonlijk aan het laatste tercet
aansluit door herhaling van een rijm.
Eigenlijk is het schoone sonnet voor den gewonen lezer vrij onverstaanbaar, zoo
men de omstandigheden niet kent, waaronder het der dichteres is ingegeven. Daarom
zullen wij na de aanhaling er
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eenige bijzonderheden van mededeelen, die noodig zijn om het in zijn volle beteekenis
te waardeeren.

Gaspara Stampa aan Collaltino.
Laat af, mijn eenigst goed, en wellust van mijn leven,
Door arbeid, zorg en pijn, en snerpend ongeduld,
Naar eerplaats, roem, gezag, of overvloed te streven;
Vermomde slavernij in 't blinkend goud gehuld.
Hier, in dit zalig dal, van groene mirth omgeven,
Dit eeuwigbloeiend veld, waar liefde 't hart vervult,
Hier schenke ons 't gunstig lot een aanzijn, vrij van schuld,
Tot de avondschauw des doods onze oogen mag omzweven!
Haast walgt begeerlijkheid van 't voorwerp dat zij zocht;
Kortstondig is 't bezit, en steeds te duur gekocht;
En 't onverbidlijk graf stelt alle ontwerpen palen.
Neen, plukken we in dees beemd de bloem die voor ons wast,
En d' appel, die ons 't oog, de reuk en smaak vergast,
En zingen we onze min met 's hemels pluimchoralen!
Dus zong de teedre. - Eilaas! Haar minnaar werd geroerd,
Maar Staatszucht treft zijn borst, de band is losgesnoerd
De ontrouwe! een andre gloed heeft d'eersten uitgedreven,
En, offer van haar vlam, betaalt zij 't met haar leven.’

Men ziet toelichting is noodig. Wie was die dichteres, die zich aldus tot haar geliefde
richt; wie is haar minnaar; vanwaar die aansporing; wat beteekent de toevoeging van
Bilderdijk buiten het sonnet om?
Gaspara Stampa werd geboren te Padua in 1523 en ontving evenals de meeste
aanzienlijke vrouwen in de dagen van de Humanisten een zeer geleerde opvoeding.
Op zes-en-twintigjarigen leeftijd vatte zij een hartstochtelijke liefde op voor graaf
Collaltino di Collalto, een jongeling die in zijn omgeving doorging voor het toonbeeld
van een ridder en tevens hoogst beschaafd edelman; hij was ook dichter, evenals
allen die in dien tijd in de school der Humanisten hun opvoeding genoten hadden;
beter zou het gezegd zijn, dat hij ook verzen schreef, in het bijzonder Petrarchiaansche
sonnetten, naar de mode van die dagen. De jonge edelman scheen de liefde der
begaafde jonkvrouw te beantwoorden. Intusschen had hij, evenals alle adellijke
jongelui in dien tijd, die een stand wilden ophouden en toch niet te ruim van middelen
voorzien waren, ook andere neigingen: de krijgsdienst trok hem aan, en zoo zien wij
hem in dienst
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treden in het leger van Hendrik II van Frankrijk. De verliefde dichteres bleef hem
getrouw en trachtte hem zelfs in haar nabijheid te houden; v a n d a a r h e t s o n n e t
tot haar minnaar gericht, waarin zij hem voorstelt een idyllisch leven aan hare zijde
de voorkeur te geven boven de avonturen verbonden aan de krijgsmans- of
hovelingen-loopbaan, die hij wilde inslaan.
In dit sonnet, door Bilderdijk vertaald, wordt een crisis weergegeven van een
hartstochtelijke, eerste liefde. Nu wordt het al duidelijker.
Helaas, de graaf gaf geen gehoor aan de stem der liefde en - uit het oog, uit het
hart, werd ook hier waarheid. Toen eindelijk de hardvochtige minnaar terugkeerde,
werd de verstandhouding van vroeger hervat en de gelieven schreven elkander weer
trouw sonnetten, doch plotseling staakte de meer dan louter Platonische briefwisseling,
van de zijde des Graven een gewoon tijdverdrijf, want hij verbond zich in den echt
met een aanzienlijker dame en brak weldra alle dichterlijk sonnetten-onderhoud met
Gaspara af. Der arme dichteres brak het hart en op een-en-dertigjarigen leeftijd stierf
zij met een hymne der liefde op de lippen.
Vandaar het toegevoegde quatrain van Bilderdijk. De bijzondere omstandigheden
geven dus aan het sonnet ook bijzondere beteekenis.
Er zijn honderden fraaier en kunstiger sonnetten geschreven in Italië dan de 280
van Gaspara Stampa. Maar wat de haren zoo belangwekkend en aantrekkelijk maakt,
dat is, dat er een hart uit haar klinkdichten spreekt, een gemoed, dat werkelijk liefde
gevoeld heeft en de smart der onbeantwoorde of teleurgestelde liefde in al haar diepte
heeft gepeild. En dat is lang niet met alle sonnetten het geval.
Bilderdijk had daar bij de vertaling wel opmerkzaam op mogen maken. Het sonnet
wordt ons nu de klacht van een hartstochtelijk vrouwelijk gemoed; Bilderdijk geeft
het sonnet bloot als weerklank van zijn eigen afkeer naar het bejag van roem of
staatsambten. Het eerste interesseert ons veelmeer; voelde de vertaler dat niet?
Het sonnet krijgt, zooals wij zeiden, nieuwe beteekenis daardoor. Vandaar dat wij
besluiten met de aanhaling van het oorspronkelijke. Die lust heeft kan dus zien, in
hoeverre Bilderdijk geslaagd is.

Sonnet CLV.
Deh, lasciate Signor, le maggior cure
D'ir procacciando in questa età fiorita
Con fatiche e periglio della vita
Alti pregi, alti onori, alte venture;
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E in questi colli, in queste alme e sicure
Valli e campagne, dove Amor m'invita,
Viviamo insieme vita alma e gradita,
Fin che il sol de'nostri occhi al fin s'oscure;
Perchè tante fatiche e tanti stenti
Fan la vita più dura, e tanti onori
Restan per morte poi subito spenti
Qui coglieremo a tempo e rose e fiori,
Ed erbe e frutti, e con dolci concenti
Canterem con gli uccelli i nostri amori.

Die het oorspronkelijke verstaat, bemerkt onmiddellijk, dat de vertaler in heel andere
stemming is dan de dichteres. Ook de eenvoud heeft door enkele groote woorden
wel wat geleden, maar ook dat is aan het verschil van stemming toe te schrijven: de
dichteres kwijnt weg in een liefde waarvoor zij vreest, de vertaler geeft lucht aan
zijn afkeer voor staatsambten en de vergulde praal van het aanzien dezer wereld.
Zoo kan een vertaling vrij getrouw zijn en toch een bijzonderen geest ademen.

No. 42. - Van Amstelveen naar Parijs of Joan van Broekhuizen gesnapt.
Er is geen geschiedenis onzer letterkunde, die niet met groote ingenomenheid van
J o a n v a n B r o e k h u i z e n spreekt, dien wakkeren officier in het Nederlandsche
leger, dien smaakvollen dichter. En de geschiedenis onzer philologie vermeldt
evenzeer zijn naam met eere.
Sprekende van zijn tijd zegt Dr. Jonckbloet: ‘'t Is een waar genot buiten dien deftig
gebeften poëten-kring weer eens een onbevangen, w a a r a c h t i g d i c h t e r te
ontmoeten.’
Voor bijzonderheden van zijn leven kan ik verwijzen naar Dr. Moltzer's S t u d i ë n
e n S c h e t s e n v a n N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e , waarin een uitvoerige
beschouwing over het leven en de werken van Broekhuizen voorkomen. Hij overleed
in 1707.
Een zeer belangrijke ontdekking omtrent een zijner gedichten wil ik hier
mededeelen: zij zal ons met een ander dichter in kennis brengen, van wien ik elders
nog iets heb te vermelden, wat mij evenzeer als een ware verrassing is voorgekomen.
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Van Broekhuizen sprekende wijst men algemeen op twee gedichten bij uitnemendheid
geschikt om zijn o o r s p r o n k e l i j k h e i d en e i g e n a a r d i g e d i c h t g a v e te
doen uitkomen. Het eene is getiteld: ‘A a n d e M o e z e l ;’ men vindt het in
verschillende bloemlezingen. Minder verbreid, maar in mijn meening nog hooger
staande is de M o r g e n z a n g , waarvan Moltzer en Jonckbloet eenstemmig de hooge
dichterlijke waarde erkennen. ‘Hoe frisch, hoe echt dichterlijk, die Morgenzang,
waarin het landelijk tafereel met de stift van Hooft en Vondel geteekend is!’ zoo zegt
laatstgenoemde.
Laat men nu niet denken dat ik Broekhuizen wil afbreken; evenmin moet men uit
de mededeeling opmaken, dat ik mannen als Prof. Moltzer een illusie wil benemen.
Ik zou dat altijd een pijnlijke taak achten, en tegenover onzen warmen lofredenaar
te Utrecht zou het mij dubbel hard vallen.
Om de schim van Joan van Broekhuizen te verzoenen, - en tegenover een wakker
held die ook ter zee onder de Ruyter den degen voerde, zoowel als tegenover een
zoo uitnemend dichter ongeleerde voel ik mij daartoe verplicht, - begin ik met te
zeggen, dat ik aan geen enkel woord van al zijn lofredenaars wensch te kort te doen.
Petrus Burman's Latijnsche lijkrede op Broekhuizen blijve, wat Moltzer noemt, een
meesterstuk van stijl, meer nog voor mij, een warm woord van een vriend en
bewonderaar. Er is veel grond voor dat schoone spreekwoord: ‘Q u i a d m i r e a
r a i s o n ! ’ ook ten opzichte van onzen dichter.
Maar nu ook voel ik vrijheid om aan de waarheid haar rechten te verzekeren. En
dan moet het hooge woord er uit: B r o e k h u i z e n d 's M o r g e n z a n g i s - e e n
plagiaat.
Men zou dat zoo dadelijk niet meenen; het is of wij met Jonckbloet den geest van
Vondel en vooral van Hooft in dien schoonen M o r g e n z a n g hooren, en het gedicht
dus zijn Hollandschen oorsprong in iedere strofe verraadt.
Ik dien dus het oorspronkelijke er naast te leggen om te overtuigen, en dat origineel
is onder mijn bereik.
Onder de regeering van Hendrik IV en Lodewijk XIII leefde er in Frankrijk een
echt oorspronkelijk proza schrijver en dichter; als men kennis met hem gemaakt
heeft, staat men verbaasd, dat zoovele histoires littéraires - over hem een hardnekkig
stilzwijgen bewaren. Dat hij den Hugenoten toebehoorde, als ijverig Calvinist, zal
de reden wel niet zijn; trouwens hij is later wat de mannen van
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de Kerk eigenaardig uitdrukken: b e k e e r d . Zijn naam is: T h é o p h i l e d e V i a u
of kortaf Théophile. Elders kan ik uitvoeriger over hem zijn. Hier zij vermeld dat
zijn hoofdwerk getiteld is: T r a i c t é d e l ' I m m o r t a l i t é d e l ' A m e ; o u L a
M o r t d e S o c r a t e . Bovenal echter bewonder ik enkele van zijn O d e n , gedichten
in den trant van het landgedicht of den herderszang. Ik vermoed dat hij niet weinig
heeft bijgedragen om deze dichtsoort zoo algemeen te maken, gelijk ook lang in ons
vaderland het geval is geweest. Een dier oden is getiteld L e M a t i n . Wij laten
beiden, het oorspronkelijke en de vertaling er tegenover, hier volgen.
LE MATIN.
ODE, PAR THÉOPHILE.

MORGENZANG
DOOR JOAN VAN BROEKHUIZEN.

L'A u r o r e sur le front du jour
Sème l'azur, l'or et l'ivoire,
Et le Soleil lassé de boire,
Commence son oblique tour.

De Morgenstond, gehuld met stralen,
Nog schooner dan hij voortijds plag,
Bezaaid het voorhoofd van den dag
Met goud, met paerlen en koralen.

Ses chevaux au sortir de l'onde,
De flamme et de clarté couverts,
La bouche et les naseaux ouverts,
Ronflent la lumière du monde.
La Lune fuit devant nos yeux,
La Nuit a retiré ses voiles,
Peu à peu le front des étoiles
S'unit à la couleur des Cieux.

De Maan verflauwt schier dat men 't ziet,

Déja la diligente Avette
Boit la marjolaine et le thin,
Et revient riche du butin
Qu'elle a pris sur le mont Hymette.

Kwijt is de Hemel duizend oogen,
En wacht de schooner komst van een.
Het bijtje draagt zijn buit vast heen,
Dien 't heeft uit roos en tijm gezogen.

Je vois le généreux Lion,
Qui sort de sa demeure creuse,
Herissant sa perruque affreuse,
Qui fait fuir Endymion.

De forsche leeuw, der dieren vorst,
Ontwaakt het bosch met moedig brullen;

De Nacht allengskens aan 't verdwijnen
Rolt op haar duistere gordijnen,
De starren deinzen in 't verschiet.

Ai, zie zijn maan en staart eens krullen,
En 't zwellen van die breede borst.
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Sa dame entrant dans les bocages,
Compte les Sangliers qu'elle a pris,
Où devale chez les esprits
Errant aux sombres marécages.

Hou op, o wijdgeduchte Koning,
Endymion, op uw geluid,
Loopt wat hij mag ten bosschen uit,
En schrikt nu voor zijn oude woning.
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Hij vindt zijn meesteres in 't veld,
Die onder breede beuketoppen
Haar buit en de bebloede koppen
Der borstelige zwijnen telt.
Je vois les Agneaux bondissants
Sur ces bleds qui ne font que naître:
Cloris chantant les meine paître
Parmi ces côtaux verdissant.

Hoe vroolijk komt dat meisje zingen,
Dat voor haar schaapjes, dik van vacht,
Zoo vriendlijk als de morgen lacht,
Als hij komt uit de kimmen dringen.
Het lammeken zoo jong als 't kruid,
Zoo wit als melk, zoo zacht als rozen,
Schijnt met zijn harderin te kozen,
En huppelt voor en achteruit.

Les oiseaux d'un joyeux ramage,
En chantant semblent adorer
La lumière qui vient dorer
Leur cabinet et leur plumage.

't Pluimdragend gild met open gorgels
Bedenkt der zon, die nu gehuld
Hun veeren en hun hof verguldt,
Op wilde maat van duizend gorgels.
Wat kunst van zangerige veêl
Kan dezen wildzang evenaren?
Wat hand met afgerichte snaren
Haalt bij die ongeleerde keel?

La charruë écorche la plaine,
Le bouvier qui suit les seillons,
Presse de voix et d'aiguillons
Le couple de boeufs qui l'entraîne.

Zijn ossen Melker drijft van binnen,
En spant ze voor den gladden ploeg.
Mooi Haasje, schoon 't haar dunkt te
vroeg,
Begint een deuntje onder 't spinnen.

Alix apprête son fuseau,
Sa mère qui lui fait sa tache,
Presse le chanvre qu'elle attache
A sa quenouille de roseau.
Une confuse violence
Trouble le calme de la nuit,
Et la lumière avec le bruit
Dissipent l'ombre et le silence.

't Verward geluid en 't licht verkracht
De stilte en krepelgaande droomen.
De zon begint alree te komen,
En wekt den slaperigen nacht.
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Alidor cherche à son réveil
L'ombre d'Iris qu'il a baisée
Et pleure en son ame abusée
La fuite d'un si doux sommeil.

De hoveling die uit de lippen
Van Clorisje zijn leven zoog,
Schrikt dat de nacht hem zoo bedroog,
En Cloris met den droom gaat glippen.

Les bêtes sont dans leur tanière
Qui tremblent de voir le Soleil:
L'homme remis par le sommeil,
Reprend son oeuvre coutumière.
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Le forgeron est au fourneau,
Oi comme le charbon s'alume,
Le fer rouge dessus l'enclume,
Etincelle sous le marteau.

De sterke smid met de armen bloot,
Is nijverig en drok aan 't werken,
Hij hoort het gloeiend ijzer snerken
En 't borlend water in de goot.

Cette chandelle semble morte,
Le jour l'a fait évanouir,
Le Soleil vient nous éblouir,
Voi qu'il passe au travers la porte.

Op Roosje, laat ons 't bedde ruimen,
De vlam van onze kaars is dood,
Beschaamd voor 't purper morgenrood,
De zon beschijnt ons op de pluimen.

Il est jour, levons-nous, Philis,
Allons à notre jardinage
Voir s'il est comme ton visage,
Semé de Roses et de Lis.

Op, op, mijn hartje: laat ons gaan,
En zien of onze hof kan roemen
Op zooveel roze- en leliebloemen,
Als op uw blijde koontjes staan.

Men ziet, dat er hier in letterlijken zin van vertaling sprake kan zijn. En juist de
bekoorlijkste strofen zijn het best en nauwkeurigst weergegeven en maken de
overzetting dubbel merkwaardig.
De omstreken van Amstelveen, waar de officier zijn dagen van rust aan de studie
en de Muzen wijdde, zijn er echter nauwelijks in te herkennen.
Wat kan den eerlijken krijgsman bewogen hebben, den naam van den
oorspronkelijken dichter te verzwijgen en ieder zijner tijdgenooten en lofredenaars
uit later tijd in den waan te laten, dat wij hier met een oorspronkelijk Hollandsch
herdersdicht te doen hebben? Ook in zijne L a t i j n s c h e b r i e v e n , uitgegeven
door Dr. J.A. Worp, is geen spoor van aanwijzing omtrent den oorsprong of den
Franschen dichter Théophile te vinden. Zooals ik zei, zal ik op een en ander
terugkomen, want naar aanleiding van Théophile is nog meer te vermelden.
(Wordt voortgezet.)
A.S. KOK.
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Concrete en abstracte substantieven.
In de 4e aflevering van den vorigen jaargang (bl. 347-364) heb ik de vertaling
opgenomen van een betoog van Max Müller, waarin deze het voorstel van Stuart
Mill om den term abstracta te beperken tot de gesubstantiveerde attributen en zoo
terug te keeren tot de beteekenis, die aan de termen concreet en abstract gehecht
werd, toen de middeleeuwsche scholastiek die in de logisa invoerde. Elk substantief,
dat een voorwerp of klasse van voorwerpen noemde, was een concretum, terwijl een
substantief, dat een kenmerk, een eigenschap noemde, een abstractum werd geheeten.
Uit het betoog van Max Müller is gebleken, dat deze zich tegen den voorslag van
Mill verzet, of liever, dat hij, Mill's recht erkennende, ook het recht van anderen wil
gehandhaafd zien, om aan de termen abstract en concreet een anderen zin te hechten.
‘Ieder wijsgeer - dus luidt zijn liberale conclusie, - heeft alleen voor zich het recht
vast te stellen, welke beteekenis de term abstract voor hem heeft.’
Men kan het recht dezer opvatting volledig erkennen, en toch van oordeel zijn,
dat het met het oog op het taalonderwijs gewenscht is naar een zekere eenheid in de
opvatting dezer termen te streven. Ik wil hier nog in het midden laten, of een dergelijke
eenheid mogelijk is. Maar mocht dit niet het geval zijn, dan ligt het voor de hand,
dat het wenschelijk zou zijn de termen abstract en concreet uit het taalonderwijs te
verwijderen. Straks zal blijken, dat indien men de termen behouden wil, het noodig
is den zin scherper te omschrijven, als tot dusver geschied is. Het is een bekende
oefening, dat men leerlingen van een reeks van substantieven laat onderzoeken, of
ze abstract dan concreet zijn en menig onderwijzer heeft geen flauw vermoeden, dat
beginners daarmede voor vraagstukken gesteld worden, waarvan de oplossing alles
behalve kinderwerk is. Natuurlijk maakt men zich dan in de praktijk met de een of
andere handigheid
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van dergelijke problemen af, maar een dergelijke taktiek kan niet anders dan tot
oppervlakkigheid en begripsverwarring leiden.
De moeilijkheid is daarin gelegen, dat in de nieuwere logica de onderscheiding,
die de scholastiek maakte, dooreengeloopen is met een andere, nl. die tusschen
individuëele (of bijzondere) voorstellingen, algemeene voorstellingen en begrippen.
In aanmerking nemende, dat men in het algemeen zich de beide laatste voorstelt als
ontstaan tengevolge van een weglating van zekere kenmerken, en men deze subtractie
derhalve eveneens als een soort van abstractie beschouwt, is het zeer natuurlijk, dat
er ten slotte voor het concrete niets anders overbleef dan het gebied van het bijzondere
en individuëele.
Uit de vermelde beschouwingen van Max Müller is gebleken, dat deze dan ook
de termen abstract en algemeen, concreet en enkelvoudig (individueël of bijzonder)
geheel gelijk wil stellen en tevens ook, dat het hem niet aan argumenten voor deze
gelijkstelling ontbreekt. Alvorens echter na te gaan of er redenen zijn om dat
spraakgebruik al of niet te volgen, kan het nuttig zijn de verschillende definitiën te
onderzoeken, die de meest bekende leerboeken van beide termen geven. De critiek,
die hier niet kan uitblijven, zal dan aangeven, voor welke verkeerde opvattingen en
uitdrukkingen we ons te wachten hebben, wanneer we de onderscheiding concreet
en abstract bij de substantieven maken en het criterium scherp en helder omschrijven
willen.
***
Hier volgen thans de definitiën, welke ten aanzien van deze onderscheiding gegeven
worden in de spraakkunsten van Dr. Brill, Dr. Jan te Winkel, T. Terwey, D. de Groot
en C.G. Kaakebeen. Daarna volgen nog een paar proeven, hoe in bekende
buitenlandsche spraakkunsten het taalverschijnsel, dat ons bezig houdt, beschreven
wordt.
DR. BRILL, Nederlandsche Spraakkunst, § 48.
De zelfst. nwdn. zijn te onderscheiden in:
Vo o r w e r p s n a m e n (concrete substantieven), dat is: namen van afzonderlijke
voorwerpen, als mensch, boom, berg, en in b e g r i p s n a m e n (abstracte
substantieven), dat is: namen van dingen, die aan of in de voorwerpen worden
waargenomen, en dus slechts als zelfstandige voorwerpen gedacht worden, b.v.:
wijsheid, geluk, bloei.
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De namen der tijdperken, als dag, jaar, eeuw, zijn, even als de plaatsnamen,
als concrete naamwoorden aan te merken: zij beteekenen even als deze,
eene omvattende ruimte.
DR. JAN TE WINKEL, Ned. Spraakkunst I, § 103.
Eene, door een substantief genoemde, zelfstandigheid kan op zich zelf voor de
zinnen waarneembaar zijn, zooals mensch, hond, huis, of als op zich zelf
waarneembaar gedacht worden, zooals duivel, draak, nectar. Zulk een substantief
heet concreet.
Eene zelfstandigheid kan ook eene eigenschap, eene werking of een begrip zijn,
afgescheiden van de concrete substantieven (d.i. in het afgetrokkene) gedacht, zonder
ooit zelfstandig te bestaan, bv. goedheid, deugd, loop, wandeling. Zulk een substantief
heet abstract.
De grens tusschen concrete en abstracte substantieven is niet nauwkeurig
te trekken, omdat men soms meent zelfstandigheden als op zich zelf met
de zinnen waarneembaar zich te kunnen denken, terwijl zij inderdaad niet
afgescheiden van concrete zelfstandigheden voorkomen, noch kunnen
voorkomen. Dat is b v. het geval met de tijdsbepalingen en
natuurverschijnselen, als dag, uur, storm, donder, die eigenlijk tot de
abstracte substantieven behooren, maar toch dikwijls tot de concrete worden
gerekend. Verder zijn ook de begrippen soort en stof abstracte begrippen,
maar toch noemt men de soortnamen concreet, wanneer het concrete
zelfstandigheden zijn, die tot de soort behooren, en noemt men de
stofnamen concreet, wanneer er een gedeelte van eenige stof onder verstaan
wordt
T. TERWEY, Ned. Spraakkunst, (7e druk) § 105.
Men onderscheidt de zelfst. naamwoorden in:
a. N a m e n v a n w e r k e l i j k e z e l f s t a n d i g h e d e n (c o n c r e t e
s u b s t a n t i e v e n ) d.i. de namen van alles, wat een eigen bestaan heeft, onafhankelijk
van iets anders, als Jan, vader, huis, woud, ijzer.
Als concrete substantieven worden ook beschouwd: 1o. de namen der
w i n d s t r e k e n en de namen van m a t e n en g e w i c h t e n : oosten,
westen, eeuw, lente, dag, oogenblik, el, kop, kan, pond, enz. - 2o. de namen
van v e r z a m e l i n g e n , die eene nadere bepaling behoeven, als: dozijn,
gros, menigte, koppel, vlucht, school, enz.
b. b e g r i p s n a m e n (a b s t r a c t e s u b s t a n t i e v e n ), d.i. namen van die
hoedanigheden, toestanden of werkingen, welke als zelfstandigheden worden
voorgesteld.
D. DE GROOT, Nederlandsche Spraakleer.
Uit § 6: De menschelijke geest heeft het vermogen om zich datgene wat slechts
aan of in de voorwerpen waarneembaar is, in gedachte van die voorwerpen af te
scheiden (abs-trahere; d.i. afschei-
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den) en zich als zelfstandigheid te denken. Daarom noemen wij in de spraakleer niet
slechts de stoffelijke dingen, maar alles wat als zelfstandigheid gedacht wordt,
voorwerpen of zelfstandigheden, zonder daarmee evenwel zelfstandige, d.i. op zich
zelf staande dingen uit te drukken. De aldus (door abstraheeren) als zelfstandigheid
gedachte eigenschappen, toestanden, werkingen, enz. noemt men abstracte, de overige
concrete. Deze onderscheiding der zelfstandigheden in concrete en abstracte is
overgedragen op de namen der zelfstandigheden, d.i. op de zelfstandige naamwoorden.
(Vgl. verder § 203).
C.G. KAAKEBEEN, Beknopte Spraakkunst. § 139.
De c o n c r e t e (substantieven) zijn de namen van werkelijke zelfstandigheden,
die dus zinnelijk waarneembaar zijn en eene onmiddellijke voorstelling achterlaten,
bv. huis, goud, Napoleon.
De a b s t r a c t e stellen iets onzelfstandigs, alleen maar voor als eene
zelfstandigheid. Men kan zich hetgeen zij uitdrukken slechts denken met behulp van
de voorstelling eener echte zelfstandigheid, bv.: hoogmoed, strijd. Om zich die
begrippen voor te stellen, moet men denken aan werkelijke zelfstandigheden: iemand
die hoogmoedig is; strijdende personen of dieren.
ENGELIEN, Hochdeutsche Grammatik.
Uit § 41. Die Substantive gliedern sich in zwei Gruppen:
1. k o n k r e t e , welche selbständige Substanzen, selbständige Wesen bezeichnen,
d.h. solche, welche wir uns denken können, ohne sie mit andern Dingen in verbindung
zu bringen, sie mögen übrigens objektiv als solche vorhanden sein oder nur im
Volksbewusstsein als solche geiten;
2. a b s t r a k t e , welche einen attributiven Begriff, sei er sinnlich oder übersinnlich,
d.h. die der Substanz anhangende Eigenschaft, Tätigkeit u.s.w. als s o l c h e , unter
die F o r m der Substanz fassen. Die wirklichen Abstracta sind daher immer von
Adjektiven oder Verben abgeleitet.
FR. BLATZ, Neuhochdeutsche Grammatik, § 126.
Die Gegenstände, welche durch Substantiva bezeichnet werden, sind theils
w i r k l i c h v o r h a n d e n e und darum durch die Sinne wahrnembare, theils in
Wirklichkeit n i c h t v o r h a n d e n e , nur durch das Denken erzeugte. Die Substantiva,
welke wirklich vor-
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handene Gegenstände bezeichnen, heissen C o n c r e t a , z.B. Lehrer, Tisch, Haus;
diejenigen, welche bloss gedachte Gegenstände benennen, A b s t r a c t a , z.B. Güte,
Freundschaft, Achtung.
C.P. MASON, English Grammar, § 32.
An A b s t r a c t N o u n is the name of a quality, action, or state, as hardness,
running, growth, sleep. As Arts and Science are in fact processes of thought and
action, their names are Abstract Nouns, as astronomy, logic, grammar.
Abstract nouns are derived from adjectives (as hardness from hard), from
verbs (as growth from grow), or from nouns that denote a function or state
(as priesthood from priest, widowhood from widow). The infinitive mood
is often used as an abstract noun.
That which is denoted by an Abstract Noun has no independent existence,
but is only thought of by itself, the quality being ‘drawn off’ (Latin
abstractus) in thought from that to which it belongs.
There is a class of nouns which are sometimes confounded with abstract
nouns, and which in reality do not differ from them very widely. These
are Significant (or Connotative1)) General Names, such as Space, Time, &
c.
A. CHASSANG, Nouvelle Grammaire Francaise, § 28.
On appelle nom on substantif un mot qui sert à désigner les personnes et les choses,
c'est à dire les êtres animés ou inanimés, abstraits ou concrets. (On entend par êtres
concrets ceux qui tombent sous les sens, par êtres abstraits ceux qui n' ont pas de
réalité matérielle. Ex.: lion, loup; pierre, arbre, chaise, table; -prudence, amitié.)
***
Wij willen thans nagaan, tot welke bedenkingen de verschillende definieeringen,
hier verzameld, al aanleiding geven.
De slechtste en kinderachtigste is de laatste, die van Chassang, en zij zou de
vermelding eigenlijk in het geheel niet waard zijn, wanneer de oppervlakkige
beschouwing, waarvan zij blijk geeft, niet zoo heel dikwijls ook bij het onderwijs
voorkwam. Deze schrijver past de termen op de wezens en dingen toe en spreekt dus
van concrete en abstracte wezens en al doet hij het niet uitdrukkelijk, bij die opvatting
behoort het ook van concrete en abstracte dingen te spreken.
Dit is een eerste punt om even bij te blijven stilstaan: waar hoo-

1) Meebeteekend of mee-aanwijzend. Zie voor de beteekenis van dezen term en van zijn
tegenstelling denotatief het stuk van Max Müller, N. en Z. XVI 362 en 363.
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ren de termen concreet en abstract bij? Zijn het attributen van de substantieven, van
de zelfstandigheden of substantiën, of van onze voorstellingen en begrippen?
Voorloopig moet ik hier zonder nader betoog - dit volgt als dit onderzoek der
gegeven definities afgeloopen is - constateeren, dat het niet aangaat om van concrete
on abstracte zelfstandigheden (substanties) te spreken. Het is niet gemakkelijk, gelijk
later blijken zal, den term zelfstandigheid te definiëeren, maar dit sta voorloopig
vast: van een zelfstandigheid kan men niet zeggen, dat zij concreet of abstract is. Die
fout wordt ook eenmaal begaan in de toelichting, die Dr. Jan te Winkel aan zijn
definitie toevoegt, waar hij (bl. 114 r. 16 v.b.) van concrete zelfstandigheden spreekt.
Niet zoo terloops, maar uitdrukkelijk komt die misvatting voor aan het slot van De
Groot's definitie, waar gezegd wordt, dat de onderscheiding der zelfstandigheden in
concrete en abstracte is overgedragen op de namen der zelfstandige naamwoorden.
Dit is niet juist; het is een onderscheiding van onze voorstellingen
(bewustzijnselementen), overgedragen op de substantieven.
Wanneer we dan spreken van concrete en abstracte substantieven, moet echter
bedacht worden, dat de substantieven, d.i. de gesproken of geschreven woorden, zelf
niet concreet of abstract zijn, maar dat deze termen gebruikt worden in den zin van
concreta-aanwijzende of abstracta-aanwijzende woorden. Vast te stellen blijft dan
nader, wat door een concretum of een abstractum verstaan moet worden.
We blijven nog een oogenblik bij Chassang's oppervlakkige definitie staan. ‘Wat
onder het bereik der zinnen valt, is concreet, wat niet zinnelijk waarneembaar is, is
abstract.’ Die zinnelijke waarneembaarheid wordt meer als een geschikt criterium
aangezien. We vinden haar in de definitie van Blatz, die in zijn bekende spraakkunst
meermalen met de logica op gespannen voet staat. Wat de concrete substantieven
beteekenen, is volgens hem voorhanden en dus waarneembaar; het abstracte is niet
voorhanden en niet waarneembaar. Ziekte, schoonheid, goedheid, vriendschap,
achting zijn alzoo niet voorhanden en niet waarneembaar. Is het geen wonder, dat
de grammatica in een kwaad gerucht komt door zulke wonderspreuken?
In onze Nederlandsche leerboeken zien wij die zinnelijke waarneembaarheid ook
als criterium verschijnen, allereerst in de definitie

Noord en Zuid. Jaargang 17

118
van Kaakebeen. Het kenmerk van een werkelijke zelfstandigheid wordt daar gezocht
in de zinnelijke waarneembaarheid en in het achterlaten van een onmiddellijke
voorstelling. Om te beginnen vereischt deze laatste uitdrukking ‘onmiddellijke
voorstelling’ wel eenige toelichting. Maar de bedoeling is te vermoeden: een
voorstelling nl. verkregen van een werkelijke zelfstandigheid. Doch dan hebben we
hier een petitio principii: om te zeggen wat een werkelijke zelfstandigheid is, is de
term ‘onmiddellijke voorstelling’ onbruikbaar, aangezien die term eerst verstaan kan
worden, nadat vastgesteld is, wat we door een werkelijke zelfstandigheid te verstaan
hebben.
Dit is intusschen slechts een ondergeschikt bezwaar. Bepalen we ons tot de
zinnelijke waarneembaarheid als kenmerk van de werkelijke zelfstandigheden.
Volgens de definitie van Kakebeen zijn de namen dier zelfstandigheden concreet.
Zijn namen als duivels, spoken, kabouters, kortom al de namen onzer verbeeldingen
dan niet concreet? Wij veronderstellen niet, dat de heer K. dit zal toestemmen.
Maar in nog grooter moeilijkheid geraken wij, wanneer we nu tot het tweede
gcdeelte der definitie komen. ‘De abstracte (substantieven) stellen iets onzelfstandigs
alleen maar voor als een zelfstandigheid,’ heet het daar. Wanneer we dit nu overzetten
in het spraakgebruik van het eerste deel der definitie, dan krijgen we: ‘De abstracte
substantieven stellen iets niet-zinnelijk-waarneembaars alleen maar voor als iets
zinnelijk-waarneembaars.’
Hieruit blijkt voldoende, dat die zinnelijke waarneembaarheid onbruikbaar is bij
het zoeken naar een criterium voor het onderscheid tusschen concreet en abstract.
De heer K. moet er dan ook, om de zaak terecht te brengen, een paar zinnen aan
toevoegen, welke hier echter voor het oogenblik buiten beschouwing kunnen blijven.
De zinnelijke waarneembaarheid komt eveneens voor in de definieering van Dr. Jan
te Winkel. In de eerste plaats om het verschil tusschen aan de ervaring ontleende
voorstellingen (mensch, hond, enz.) en de niet aan de ervaring ontleende verbeeldingen
(duivel, draak enz.) aan te geven. Ik meen, dat het wezen van het verschil tusschen
bedoelde soorten van substantieven niet in het verschil in waarneembaarheid gelegen
is, maar dit doet hier minder ter zake, daar de schrijver beide soorten van substantieven
toch concreet noemt.
Intusschen moet ik bekennen, dat het mij niet is mogen gelukken
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uit Dr. Te Winkel's omschrijving op te maken, waarin hij eigenlijk het verschil
tusschen concreet en abstract zoekt. Zoo versta ik den zin niet: ‘Eene zelfstandigheid
kan ook eene eigenschap, eene werking of een begrip zijn.’ Ik begrijp wel, dat een
eigenschap of een werking als een zelfstandigheid kunnen worden voorgesteld, maar
niet dat een zelfstandigheid een eigenschap enz. zijn kan. Evenzoo is ‘afgescheiden
van de concrete substantieven gedacht’ of ‘in het afgetrokkene gedacht’ een
uitdrukking, waarbij men moet gissen, wat er mee bedoeld wordt.
Ook in de toelichting stuit ik op uidrukkingen, waarbij ik niet anders kan doen
dan een vraagteeken zetten. Duister is bv., dat ‘men soms meent zelfstandigheden
als op zich zelf met de zinnen waarneembaar zich te kunnen denken.’ Dit hangt
blijkens het volgende samen met het groote psychologische vraagstuk, of door de
ervaring tijdsvoorstellingen in ons bewustzijn ontstaan, dan of naar Kant's beweren
de tijd ‘die Form des inneren Sinnes’ is en de tijdaanschouwing niet ontstaat, maar
oorspronkelijk in ons ligt1). Uit de weinige woorden, die de schrijver hier geeft, valt
echter niet op te maken, wat zijn meening omtrent dit vraagstuk is. Zoo wordt het
niet duidelijk, waarom dag, uur, storm, donder ‘eigenlijk tot de abstracte substantieven
behooren, maar toch dikwijls tot de concrete worden gerekend.’ Eindelijk komt hier
eveneens ontoegelicht de verzekering voor, dat ‘de begrippen soort en stof tot de
abstracte begrippen behooren.’ De studeerende moet wel vermoeden, dat er meer
van die abstracte begrippen bestaan, maar hij heeft geenerlei aanwijzing, hoe hij die
vinden zal.
Dit zijn de bedenkingen, waartoe de definieëring van het verschil tusschen concreet
en abstact door Dr. Jan te Winkel aanleiding geeft.
Nadat alzoo op verschillende wijzen de al- of niet waarneembaarheid als criterium
ongeschikt gebleken is, behooren wij te onderzoeken, of een ander kenteeken: het
al of niet op zich zelf bestaan, ook beter voldoet. In verschillende vormen ontmoeten
wij dit criterium bij Brill, Engelien, De Groot en Terwey.
‘Concrete substantieven zijn namen van afzonderlijke voorwerpen,’ zegt Dr. Brill.
En de namen arm of been dan, of van welk lichaamsdeel men maar wil? Die
beantwoorden geheel aan de definitie van

1) Kritik der reinen Vernunft, 2 Aufl. 46.
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de abstracte substantieven, die dan volgt. Dit zijn nl. ‘namen van dingen, die aan of
in de voorwerpen worden waargenomen, en dus slechts als zelfstandige voorwerpen
gedacht worden.’ Inderdaad geldt deze definitie voor de namen van alle onderdeelen
van wezens of dingen, zoolang zij er niet op de een of andere wijs van afgeraakt zijn.
Ik behoef wel niet verder door te gaan om te doen zien, hoe weinig rekenschap Dr.
Brill zich hier van het te definiëeren onderwerp heeft gegeven.
Ook Engelien zoekt het concrete vooral in ‘het op zich zelf staan’ en laat zich daardoor
verleiden tot het pleonasme ‘selbständige Substanzen’ en het dubbelzinnige
‘selbständige Wesen’, ten overvloede omschreven als ‘solche, welche wir uns denken
können, ohne sie mit andern Dingen in verbinding zu bringen1). Behalve aan de zoo
even vermelde onderdeelen van wezens of dingen, denken we hier o.a. aan een vlek
in een japon, een gat in een plank, een kwast in het hout, een schaduw op den muur,
enz. en twijfelen, of Engelien die abstract zou willen noemen.
Met hoeveel overleg de heer De Groot te werk gegaan is, hij heeft evenmin de
verzoeking weten te ontwijken, om zich door de begrippen afscheiden en op zich
zelf staan op een dwaalweg te laten voeren. Hij heeft uit het oog verloren, dat zijn
aanhef evengoed voor de deelen der dingen geldt, als voor hunne eigenschappen,
werkingen en toestanden. Door die onvoldoende definitie van hetgeen men door
abstraheeren verstaat, komt hij er verder toe om, in tegenstelling met de stoffelijke
dingen, van de abstracta te spreken als van ‘voorwerpen’ of ‘zelfstandigheden’, die
geen op zich zelf staande dingen uitdrukken. En zoo volgt dan de fout, waarop ik
reeds wees, dat de onderscheiding concreet en abstract als een onderscheiding van
de zelfstandigheden wordt overgebracht op de namen er van.
Ten slotte vinden wij ook in de spraakkunst van Terwey het hebben van een eigen
bestaan, ‘onafhankelijk van iets anders’ als een kenmerk der werkelijke
zelfstandigheden beschouwd, welker namen dan concrete substantieven zouden zijn.
Al de straks aangevoerde be-

1) Om het betoog niet af te breken, zij er hier slechts ter loops op gewezen, hoe een auteur als
Engelien, die in den regel gewoon is voortreffelijk te formuleeren, bij de beschrijving der
abstracta er toe komt om te spreken van een begrip, dat sinnlich oder übersinnlich kan zijn!
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zwaren gelden ook hier natuurlijk evenzeer. Het voorbeeld vader, dat Terwey geeft,
voegt er nog een ander aan toe. Hoe kan men zich een vader voorstellen, die geen
kinderen heeft? Men kan dit bezwaar uitwerken door aan meer zulke
betrekkingsbegrippen te denken, als aan een zwager zonder schoonbroeders of
schoonzusters, een knecht zonder baas of een baas zonder knechts, enz., en het wordt
duidelijk, hoe weinig die ‘onafhankelijkheid van iets anders’ te beteekenen heeft,
als men er over doordenkt. Waar houdt ook de samenhang der dingen op!
Er volgt nu nog een opsomming van de ‘namen der windstreken, maten en
gewichten en van die verzamelingen, die een bepaling behoeven’, welke alle evenzeer
tot de concrete substantieven gerekend worden, zonder eenige aanwijzing echter,
waarop die beslissing berust en waarom die opsomming na de gegeven definitie
noodig is. Wat de windstreken betreft, gevoelt men de noodzakelijkheid harer
afzonderlijke vermelding, want het criterium van het hebben van een eigen bestaan,
onafhankelijk van iets anders gaat hier niet door. Onder de voorbeelden komen echter
ook nog voor de namen eeuw, gaar, lente, dag, oogenblik, zonder dat die in de
opsomming aangeduid zijn. De schrijver heeft hier blijkbaar aan de quaestie gedacht,
of ruimte- en tijdsvoorstellingen abstract dan wel concreet zijn, en zich voor de laatste
opvatting verklaard, doch zonder daarvan rekenschap af te leggen. De dan volgende
vermelding van de namen der maten en gewichten lijkt vreemd. Worden de
voorwerpen, waarmede gemeten en gewogen wordt, bedoeld, dan is die vermelding
vrij overbodig, wie zal in dat geval de namen van maten en gewichten niet concreet
noemen! Maar onbeslist blijft de vraag, hoe het nu staat met uitdrukkingen als: een
el band, een kop meel, een kan olie, een pond boter, waarin de namen der maten en
gewichten slechts hoeveelheidsaanwijzingen zijn. Hebben wij hier nog met concrete
substantieven te doen? En dezelfde twijfel verheft zich in het laatste geval, waar
sprake is van verzamelnamen, die een nadere bepaling behoeven: een dozijn pennen,
een gros pennen, een menigte menschen, een koppel duiven. Wordt ook hier het
begrip dozijn, enz. niet verkregen door abstractie?
Nog op een ander bezwaar stuiten wij, als wij zien, dat Terwey, tegenover de
concrete substantieven als namen van werkelijke zelfstandigheden, de abstracte
substantieven als begripsnamen verklaart, nl. namen van hoedanigheden, toestanden
of werkingen. Twee vra-
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gen rijzen hier. Zijn een werkelijke zelfstandigheid en een begrip tegenstellingen?
En zijn er dan geen andere begrippen dan hoedanigheden, toestanden en werkingen?
Aan het slot van dit critisch onderzoek komen wij alzoo tot dit resultaat:
1o. dat bij de definiëeringen van het begrip concreet we geen enkele formule
gevonden hebben, waartegen niet ernstige bezwaren zijn in te brengen;
2o. dat de definiëeringen van het begrip abstract in den regel neerkomt op hetgeen
door de middeleeuwsche scholastiek daaronder verstaan wordt, een spraakgebruik,
dat Stuart Mill in zijn Logica eenvoudig heeft voorgesteld te hernieuwen.
In overeenstemming hiermede vinden wij dan ook in Mason's English Grammar
alleen een definitie van abstract (toegelicht door de etymologie van het woord
abstrahere = aftrekken), terwijl alle andere substantieven stilzwijgend voor concreet
gehouden worden.
Inderdaad, het is een moeilijke quaestie. En men kan iets voelen voor een nog
eenvoudiger manier, die Dr Van Helten in zijn Kleine Spraakkunst gevolgd heeft,
door bij de definitie van het zelfstandig naamwoord in § 64 de heele onderscheiding
van concreet en abstract weg te laten.
De zaak is, dat de oude abstractie-theorie niet bestand gebleken is voor de
verhelderde inzichten, die de nieuwere psychologie en de op hare resultaten berustende
logica omtrent het verband tusschen de processen in ons bewustzijn en de taal
aangebracht hebben. Daaromtrent wensch ik een en ander ter sprake te brengen in
een volgend artikel, dat dan vanzelf een meer opbouwend karakter zal hebben. Wat
daarvan voor het schoolonderwijs bruikbaar zal zijn, is een vraag van later orde. Die
is eerst te beslissen, als het ons gelukken mag, omtrent de zaak zelf een juister inzicht
te krijgen.
(Wordt vervolgd.)
C.H. DEN HERTOG.
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De leerling van Pankrates.
Van de vele mooie dichterlijke verhalen van Staring is ‘De Leerling van Pankrates’
altijd een mijner lievelingen geweest. De geestige inleiding, waarin we kennis maken
met Pankrates, die niet alleen professor in de hyperphysica, doch ook magister in de
tooverkunst was, wordt nog overtroffen door de alleraardigste vertelling zelve, welke
eene les in zich sluit, die de dichter blijkbaar wil, dat we ter harte zullen nemen, daar
hij ze ons reeds dadelijk bij den aanvang doet hooren:
De Kunst ten halve slechts aan Meesters af te zien,
En voor volleerd zich in hun rij te zetten,
Loopt op beschaming uit!

Verwonderen kan het ons niet dat de degelijke Staring een vijand van halve kennis
was.
Lulofs en Potgieter, vervolgens Beets en laatst nog Van den Bosch (Taal en
Letteren, eerste jaargang) hebben van de eigenaardige schoonheden van Staring's
poëzie zooveel goeds en dat zoo goed gezegd, dat ik er niet aan denk daarover een
woord te schrijven. Mijne bedoeling is enkel den lezer het origineel onder oogen te
brengen, waaruit de dichter de stof geput heeft voor zijn meesterstukje. Zoo iets te
doen strookt geheel met Staring's ideeën; hij zelf toch noodigt aan het slot van Een
Woord tot Besluit (te vinden achter de door Beets bezorgde uitgave) tot onderzoek
uit: ‘De aanwijzing van mijne Bronnen zal, vertrouw ik, worden goedgekeurd door
Lezers, die, vooral bij gedichten van de Epische soort, ook de Vinding niet
onopgemerkt laten, en genoegen scheppen in na te vorschen: hoe de dichter eene
stof, hetzij ruw, hetzij reeds bearbeid voorhanden, zich te nutte heeft gemaakt, en
wat door hem daar bijgevoegd of daarvan weggelaten is.’
Volgens 's dichters eigen aanteekening nu was van ‘De Leerling van Pankrates’
Lucianus zijne bron. We lezen daar: ‘Luciaan niet te trouw gevolgd.’ Lucianus
(Loukianos), de geestigste onder de latere Grieksche schrijvers werd geboren te
Samosata (Syrië) in het
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begin der tweede eeuw na Chr.; hij bestudeerde de philosophie en de rhetorica in
Griekenland en vestigde zich, na veel in Ionië en Griekenland, in Italië en Gallië
gereisd te hebben, eindelijk te Athene. Op gevorderden leeftijd nam hij wegens het
verlies van zijn vermogen de betrekking aan van procurator of onderstadhouder van
Egypte, welk ambt hij bekleedde tot zijn' dood. In zijne geschriften, die voor een
groot deel uit verhalen in gesprekvorm bestaan, hekelt hij de gebreken en
verkeerdheden, vooral het zedelijk bederf en het bijgeloof van zijne tijdgenooten.
Men heeft hem om zijn vernuft en geestigheid, om zijn niets ontziende spotzucht
den Voltaire van zijn' tijd genoemd. In een zijner samenspraken, den Philopseudes
of Leugenvriend, vertelt een zekere Tychiadis van een bezoek, dat hij bij den philosoof
Eukrates aflegde en van de ongeloofelijke verhalen, die deze opdischte. Onder andere
verhaalde Eukrates het volgende: ‘Toen ik in mijne jeugd in Egypte vertoefde,
waarheen ik om mijne wetenschappelijke vorming door mijn' vader gezonden was,
begeerde ik naar Koptos te varen en van daar naar het Memnonbeeld te gaan, om het
wonderbaarlijk geluid te hooren, dat men verneemt bij het opgaan der zon. Ik heb
het dan ook gehoord, evenwel niet het zinledige geluid, waarmee het gewoonlijk tot
den grooten hoop zich richt, doch het Memnonbeeld, zelf den mond openende, heeft
in zeven woorden eene spreuk geuit; ja, indien het tot iets dienstig kon zijn, zou ik
u de woorden zelve kunnen mcedeelen. Op de terugvaart voegde zich bij ons een
man uit Memphis, een schriftgeleerde, verwonderlijk in wijsheid en bekend met al
de wetenschap der Egyptenaren. Men vertelde van hem dat hij 23 jaren in de
onderaardsche tempelvertrekken gewoond had en door Isis in de magische kunsten
onderricht was.’ - ‘Gij spreekt van Pankrates, mijn' leermeester,’ zeide Arignotos1),
‘kaal van hoofd, gekleed in lijnwaad, peinzend van voorkomen, niet zuiver Grieksch
in zijn spreken, nog al lang van gestalte, stompneuzig, met uitstekende lippen en
magere beenen.’ - ‘Juist,’ zeide Eukrates, ‘dezelfde. Eerst wist ik niet wie het was.
Doch toen ik zag hoe hij, telkens als wij in eene haven lagen, vele wonderbare dingen
verrichtte, bijv. op krokodillen reed en met die beesten zwom en hoe zij bang voor
hem waren en met den staart kwispelden, toen begreep ik dat hij de een of andere
heilige was en door gedienstigheid werd ik van lieverlede zijn vriend

1) Een der toehoorders van Eukrates.
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en vertrouwde, zoodat hij mij deelgenoot maakte van alle verborgene zaken. En
eindelijk haalde hij mij over alle slaven te Memphis achter te laten en hem alleen te
vergezellen, want hij beweerde dat wij aan bedienden geen gebrek zouden hebben;
daarna leefden wij aldus te zamen. Als wij dan ergens ons verblijf vestigden, nam
hij den houten deurbout of den bezemsteel of ook den stamper, wikkelde dien in
kleeren, sprak daarbij eene tooverspreuk en deed dit voorwerp loopen; allen anderen
scheen het dan een mensch te zijn. Dan ging het water putten en eten inkoopen en
ons in alles vaardig dienen. Daarna als Pankrates van de bediening genoeg had,
maakte hij door eene andere spreuk te zeggen den bout weer een' bout of den stamper
een' stamper. Hoewel ik mij er erg op toelei, wist ik niet, hoe ik die spreuk van hem
zou te weten komen, want in alle andere zaken zeer toeschietelijk, was hij het hierin
niet. Doch op zekeren dag luisterde ik ze af, toen ik bij het uitspreken dicht bij hem
stond in een' donkeren hoek; ze was van drie lettergrepen. Hij ging naar de markt,
nadat hij den stamper opgedragen had al het noodige te doen. Toen hij nu den
volgenden dag op de markt zijne zaken verrichtte, nam ik den stamper, kleedde dien
en op dezelfde wijze de lettergrepen gesproken hebbende, beval ik hem water te
brengen. Nadat hij eene kruik had gevuld en gebracht, zeide ik: “Houd op en breng
geen water meer, word weer een stamper;” hij wilde mij evenwel niet verder
gehoorzamen, maar bracht al meer water en vulde het huis tot overstroomens toe. Ik
nu in groote verlegenheid daardoor gebracht, (want ik vreesde, dat Pankrates zou
terugkeeren en boos zou zijn, hetgeen ook gebeurde) nam eene bijl en hieuw den
stamper in twee stukken; deze namen elk eene kruik en brachten water aan, en zoo
had ik in plaats van één twee knechts. Ondertusschen komt ook Pankrates en
begrijpende wat er was voorgevallen, maakte hij ze weer tot hout, zooals ze vroeger
waren; hij zelf verliet mij stilletjes en ik weet niet waarheen hij getrokken is.’ ‘En,’
vroeg toen een der toehoorders, ‘verstaat ge nu nog dat kunststukje, om van een'
stamper een' mensch te maken?’ ‘Bij Zeus,’ antwoordde Eukrates, ‘wel zeker voor
de helft; immers ik zou niet in staat zijn hem weer in den ouden staat terug te brengen,
als hij eens waterdrager geworden was; hij zou al maar door water aandragen en ons
het heele huis onder water zetten.’
Tot zoover Lucianus. Men ziet het: ‘Luciaan niet te trouw gevolgd.’ De
hoofdgedachte dankt de dichter aan den Griekschen

Noord en Zuid. Jaargang 17

126
schrijver; de geestige inkleeding is van hem zelven alleen. De namen Pankrates en
Eukrates, de kale schedel en de tooverkennis van genen, de vluchtigheid van dezen,
het tooneel der handeling, de in een' slaaf veranderde stok, de overstrooming, de
redding, dat alles is van Lucianus; doch de levendige schildering van de handeling,
waarmee Potgieter zoo wegliep - ‘ik ken geen plaats in een' onzer dichters, zoo rijk
aan natuurlijkheid van uitdrukking en levendigheid van beschrijving’ - daarvan vindt
men niets bij den Griek. Hier is het de geschikte plaats de woorden van Crito1) toe
te passen: ‘Het is een lust [Staring] na te gaan en aan het werk te zien. Om een ander
beeld te gebruiken2): het is een groot genoegen, in [zijn] hof struiken en bloemen van
vreemden oorsprong, niet met de kluit in potjes overgeplant, maar in den vollen
grond tusschen de eigene te zien bloeien en tieren, den aard van dien nieuwen grond
aannemen, en daarin somtijds nog tienmaal beter dan in den oorspronkelijken gedijen.
Ook is het opmerkelijk wat er, onder de handen van een' kundigen en genialen
kweeker, uit een nietig plantje, een wilde bloem, een bij den weg gevonden bloeiend
onkruidje worden kan, en hoe het geringste hout hem kan dienen om daarop met het
vruchtbaarst gevolg de edelste takken te enten.’
Nog vinden we het volgende in Staring's Aanteekening: ‘Merkwaardig is het, hoe
het hoofddenkbeeld van soortgelijke sprookjes, als dit, zich menigmaal, op
verschillende wijs ingekleed, wijd en breed over de aarde verspreid heeft. Men denke
bij Pankrates aan den Knuppel in den zak, en den Brijpot, die men ook in de
“Kinderund Hausmärchen der Brüder Grimm” kan vinden.’ Als gewoonlijk zegt
Staring niets te veel, beweert hij niets te boud. Hetzelfde hoofddenkbeeld toch ligt
ook nog ten grondslag aan het volgende sprookje3), De Meester en zijn Leerling.
In het Noorden was eens een zeer geleerd man, die alle talen onder de zon verstond
en met alle verborgenheden der schepping bekend was. Hij had een dik in zwart leer
gebonden boek, met ijzeren klampen en ijzeren hoeken, en vastgeketend aan eene
tafel, die stevig bevestigd was aan den vloer; en als hij uit dit boek lezen

1) Beets, Gesprek over Letterdieverij, Navolging en Oorspronkelijkheid, bl. 22.
2) Even te voren had Crito hen, die aan anderen gedachten ontleenen, herscheppers genoemd
van het opgenomene, en niet maar verkleeders en vermommers.
3) Joseph Batten, English Fairy Tales London, 1890.
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wilde, opende hij het met een ijzeren sleutel, en niemand dan hij las er uit, want het
bevatte al de geheimen der geestenwereld. Het verhaalde hoevele engelen er in den
hemel waren, en hoe zij in hunne gelederen optrokken, en in hunne koren zongen,
en wat ieder te doen had, en hoe iedere groote, krachtige engel heette. En het verhaalde
van de booze geesten, hoevele er waren, en hoe ieders macht en werk en naam was,
en hoe zij konden opgeroepen worden, en hoe hun eene taak kon worden opgelegd
en hoe zij konden geketend worden om den mensch als slaaf te dienen.
Nu had de meester een' leerling; dat was maar een onnoozele jongen en hij was
den grooten meester tot een' knecht, maar nooit mocht hij in het zwarte boek kijken,
ja ternauwernood des meesters bijzondere kamer betreden.
Eens was de meester uit en toen liep de knaap, nieuwsgierig als maar iemand
wezen kan, naar de kamer, waar zijn meester zijn wonderbaarlijk toestel bewaarde,
waardoor hij koper in goud, en lood in zilver veranderde, en waar zijn spiegel hing,
waarin hij alles kon zien wat er in de wereld omging, en waar de kinkhoorn lag die,
als hij hem aan het oor hield, hem al de woorden toefluisterde, gesproken door wien
ook, aangaande wien hij iets wenschte te weten. De knaap beproefde te vergeefs met
de smeltkroezen koper en lood in goud en zilver te veranderen, ook keek hij lang in
den spiegel - walm en waas trok er over heen, doch duidelijk zag hij niets - en de
kinkhoorn wekte aan zijn oor enkel een onduidelijk geruisch, als het uiteenslaan der
branding van een onbekend strand. ‘Ik kan niets doen,’ zeide hij, ‘daar ik niet weet
welke woorden ik moet uitspreken, en die liggen in gindsch boek opgesloten.’ Hij
zag rond, en kijk! het boek was niet toe; de meester had vergeten het te sluiten, voor
hij uitging. De jongen liep er heen en opende het boekdeel. Het was geschreven met
roode en zwarte inkt en veel er uit kon hij niet verstaan; maar hij legde een' vinger
op een' regel en spelde dien ten einde.
Dadelijk werd de kamer verduisterd en het huis schudde; een donderslag daverde
door de gang en het oude vertrek, en voor hem stond een ijselijke, ijselijke gedaante,
vuur ademende en met oogen aan brandende lampen gelijk. Het was de geest
Belzebub, dien hij opgeroepen had om hem te dienen.
‘Stel me een taak!’ zeide hij met eene stem als het loeien van het vuur in een
smeltoven.
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De jongen deed niets dan sidderen en zijne haren rezen te berge.
‘Stel me een taak, of ik worg je!’
Maar de jongen kon niet spreken. Toen kwam de booze geest op hem af, stak zijne
handen uit en raakte zijne keel aan. De vingers schroeiden hem het vleesch ‘Stel me
een taak!’
‘Begiet die bloem,’ riep de jongen in wanhoop en wees naar een geranium, die in
een' bloempot op den vloer stond.
Dadelijk verliet de geest het vertrek, doch in het volgende oogenblik keerde hij
terug met eene ton en goot haar inhoud over de bloem uit, en weer ging hij en weer
kwam hij en goot meer en meer water uit, tot de vloer van het vertrek tot de hoogte
van een' enkel gevuld was.
‘Genoeg, genoeg!’ hijgde de knaap, maar de geest sloeg geen acht op hem; de
knaap wist de woorden niet, waardoor hij hem kon wegsturen, en nog altijd haalde
de geest water.
Het wies tot de knieën van den jongen en nog steeds werd meer water uitgegoten
Het steeg tot zijn middel en Belzebub droeg nog maar steeds vaten vol aan. Het wies
tot zijne oksels en hij ging boven op de tafel staan. En nu stond het water in het
vertrek op de vensterbank en spoelde tegen de ruiten en plaste om zijne voeten op
de tafel. Nog steeds wies het; het reikte aan zijne borst. Te vergeefs schreide hij; de
booze geest wilde niet heengaan en tot den huidigen dag zou hij water uitgegoten en
het geheele land onder water gezet hebben, als het den meester op zijne reis niet was
te binnen geschoten dat hij zijn boek niet op slot gedaan had. Daarom keerde hij
terug en op hetzelfde cogenblik dat het water borrelde om den kin van den leerling,
ijlde hij het vertrek binnen en sprak de woorden, die Belzebub terugbanden naar zijn
vorig verblijf.
Onloochenbaar is de kern van het sprookje dezelfde als die van ‘De Leerling van
Pankrates’ en niet onaardig is het verteld; toch moet het onderdoen in alle opzichten
voor de geestige inkleeding van de korte vertelling van Staring.
Ten slotte maak ik nog opmerkzaam op den lyrischen vorm, waarin Göthe het
verhaaltje gegoten heeft in ‘Der Zauberlehrling’ daarin komen de bekende woorden
voor:
Die ich rief, die Geister,
Werd' ich nun nicht los.

Utrecht.
P.H. VAN MOERKERKEN.
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De nieuwere poëtiek1)
Met nog een en ander over het Sonnet.
(Antwoord aan den heer Den Hertog.)
Nu de heer Den Hertog mij - ten onrechte - beschuldigt van zijne denkbeelden op
onbetamelijke wijze te verdraaien en over 't algemeen een zeer hoogen toon tegenover
mij aanneemt, moet ik dieper op de zaak ingaan.
Laten wij elkander goed begrijpen.
De vreemdeling ‘poëtiek’ heet in 't Hollandsch ‘leer der dichtkunst’ in den ruimsten
zin opgevat als het geheele gebied, ook het episch proza, den roman, bevattende. Die
dichtkunstleer concentreert zich, zooals de heer D. H zegt, om twee middelpunten:
de dichterlijke productie en het poëtisch welgevallen, om dichters en publiek.
Daar zal echter ook een hoofdstuk moeten handelen over de techniek des dichters,
en evenzoo zullen de verschilpunten tusschen het lyrische, epische of dramatische
karakter der gedichten er in behandeld moeten worden. In het hoofdstuk over de
techniek wordt natuurlijk ook gesproken over de geschiedenis der dichtvormen, de
ballade, romance, sonnet, novelle, roman, pastorale, tragedie, comedie, klucht,
sotternie, enz. enz. evengoed als het maaksel dier vormen, de van oudsher gebruikte
versvoeten, coupletvormen, stafrijm, maatverzen, om maar enkele te noemen, er een
plaats in zal vinden.
Terwijl de heer D.H. nu in zijne rede op het Congres te Arnhem grootendeels sprak
over genoemde middelpunten, deed ik in het vorige een greep in het hoofdstuk der
techniek en wel daar, waar tot nog toe bindende regels golden. Op dat sonnet kom
ik straks nog terug.
Van verkeerd begrijpen is echter bij mij geen sprake, geloof ik. Waar ik den
aestheticus in des heeren D.H.'s naam toeroep: ‘Neem

1) Voor het gemak noemde ik de poëtiek naar den voorsteller. Nu deze zich er tegen verzet heb
ik een anderen naam gekozen.
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uw toevlucht tot die dichteren zelf, zoek bij henzelven de verklaring van wat gij niet
begrijpt, de regelen naar welke zij zich richten,’ zeg ik m.i. niets meer dan hij zelf
in: ‘Zij (de poëtiek) moet langs allerlei wegen bijzonderheden omtrent het uiterlijk
en innerlijk leven van dichters verzamelen, om zoo na te gaan, of er in hunne trekken
iets gemeenschappelijks te ontdekken valt.’
Wil hij allerlei wegen daarvoor inslaan, de hoofdweg zal toch wel leiden langs de
dichteren. Deze uitdrukking beduidt nu natuurlijk niet, dat men zoo peuterig te werk
moet gaan om b.v. bij den heer Couperus aan te bellen en, als hij thuis en te spreken
is, hem om inlichtingen te vragen voor de nieuwe poëtiek. Het zou te dwaas zijn.
Doch onder dichteren kan men ook verstaan hunne kunstuitingen en dan zijn geloof
ik de heer D. H en ik het volkomen eens.
Voordat ik hem verder op zijn onderzoek volg, moet ik echter protesteeren tegen
den grond, waarop de heer D.H. mij van verdraaien beschuldigt.
Waarde lezer, als ik zeg: ‘Wij hebben al lang genoeg de wetten ontvangen van de
oude Grieken, van Lessing en van Jonckbloet. Het moet uit zijn, dat iets niet goed
is, omdat die oude luitjes het verkondigden,’ en ik leg deze woorden den heer Den
Hertog in den mond, dan laat ik hem toch niets anders zeggen, dan dat wij niet meer
van regels, in dat geval van ‘oude luitjes’ afkomstig, gediend zijn.
En schreef hij dat zelf niet?
Als opzeggen van gehoorzaamheid gelijk staat met verlies van waardeering en
eerbied, ja dan is de heer D.H. oneerbiedig in zijne rede geweest, anders niet.
Met den inhoud van Noord en Zuid hebben wij echter niets te maken.
Van verdraaien zal bij mij nooit sprake zijn; eene misvatting is mogelijk, doch
mijns inziens in dit geval niet aan mijne zijde, doch aan die van den heer Den Hertog.
HU DE NIEUWE POËTIEK. Zij zal dus psychologisch-historisch moeten Zijn. Er zal
o.a. een hoofdstuk moeten handelen over de historie der techniek en dit gedeelte zal
op vasten grondslag kunnen staan, als er b.v. het sonnet in wordt nagegaan tot zijn
oorsprong opklimmende met alle schakeeringen, vervormingen en helaas!
ontaardingen.
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Doch de psychologische ontleding der dichterlijke productie zal zwevende resultaten
opleveren.
Eilieve, neem eens wat Beets schrijft over zijn ‘Zwarte(n) Tijd.’ Alles, wat hij
daarin vertelt, slaat toch in de allereerste plaats op hemzelven en, wat er in 't algemeen
gezegd wordt, is dan toch maar volgens de opinie van Beets op de meeste dichters
toepasselijk en hoeveel gegevens van dien aard moeten wij hebben om in een
wetenschappelijk werk te schrijven, dat er in de meeste jongelingslevens van dichters
een tijd voorkomt, waarin men geneigd is zijn vage, sombere smart in zwaarmoedige
zangen om te zetten.
Het zal toch alweer van het temperament afhangen en zoo zal men een eindelooze
rij schakeeringen krijgen van dichter-jongelingsliederen en -ideeën. Maar vaag zullen
de uitkomsten zijn, dat is zeker.
Een ander voorbeeld geeft de heer D.H. mij nog aan de hand: een blad uit het
kladboek van Jacques Perk met een rijtje rijmwoorden onder elkander, waaruit de
dichter dan het gewenschte zocht. Hieruit blijkt, zegt de heer D.H. terecht, ‘dat een
echt dichter als deze te vroeg gestorvene toch niet versmaadt, wat wij gewone
stervelingen doen, als wij Sinterklaasverzen samenflansen.’ Doch daarom blijkt nog
niet dat in 't algemeen ‘de dichterlijke gedachte zoo al niet in hoofdzaak dan toch in
de details, zeer licht beheerscht moet worden door de voor het oogenblik beschikbare
rijmklanken.’ Het bijzondere is waar doch daarom nog niet het algemeene.
Ik stel er n.l. tegenover den brief van Bilderdijk1), welken wij evengoed als een
ateliergeheim moeten beschouwen als het stuk van Beets en het kladvel van Perk.
‘Niets is bedriegelijker dan het Proza. Seneca zegt het en ik heb het altijd gevonden,
dat hij gelijk had; men schrijft nooit wat men wil noch zooals men 't wil, maar de
periode overheerscht ons. Verzen, mijn vriend, dan zeg ik, wat ik meen, wat ik wil,
wat ik denk, wat ik gevoel, dan volgt mij de taal, dan staat zij mij ten dienst en alles
vliegt op mijn wenken en schaart zich als een welgeordend leger op zijn hoefslag,
maar de duivel weet niet hoe ik thuis zal komen, als ik op de prozaplank van wal
steke en in 't wild dobbere.’
En, zegt ook Tydeman niet2), dat hij, Bilderdijk, zich neerzette en schreef,
onverpoosd, onvermoeid, dagen en nacht door, 't zij een grooter gedicht, of een
menigte van losse verzen.

1) Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk en M en H.W. Tydeman. I, bl 85.
2) t.a.p. II, bl. 334.
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In het wetenschappelijke werk zal dus vermeld dienen te worden, dat sommige
dichters naar het juiste rijmwoord moeten zoeken, terwijl andere er geen moeite mee
hebben, en daartusschen zijn natuurlijk weer alle schakeeringen mogelijk
Ook hier dus vage uitkomsten, die iedereen bovendien wel weet. Evengoed zal de
eene teekenaar terstond een omtrek kunnen schetsen, terwijl een ander de stof, het
teekenstift, eerst na lang zoeken onder de macht van zijn geest en hand heeft.
Dit voor de dichterlijke productie.
Hadde de heer D.H. in zijn repliek mij, evengoed als voor het eerste middelpunt
der nieuwe poëtiek, ook voor het 2de eenige voorbeelden gegeven van de stof, waaruit
hij zijn wetenschap zou willen geput zien, ik ware in staat om de ontleding van het
aesthetisch welbehagen in zijne elementen te toetsen. Thans moet ik mij bepalen bij
het vermoeden dat de uitkomsten ook van dit onderzoek onzeker zullen zijn, omdat
behagen en lust zuiver persoonlijk zijn en vaak een kwestie van mode.
Vage resultaten dus op elk gebied
Het oude geloof aan dichtkunstregelen is als een nevel opgetrokken, niet ongelijk
aan het dogmatisch geloof, dat zich oplost voor de zon der verlichting.
Nu zijn de geloofsartikelen verdwenen, doch den meesten zit het geloof aan een
ideaal in het harte, zoo gaat het de kunstenaars ook. Zij gelooven aan hun kunst, doch
allen stellen zich deze onder verschillende vormen voor: ieders ideaal heeft zich naar
het hart gevormd, dat het moest innemen.
Het eigen-ik heerscht in de kunst, evengoed als er onder de leeken zijn, die hun
eigen-ik laten beslissen over behagen en lust, al spreken de meeste anderen na.
Het lijkt mij een onbegonnen werk toe uit zoovele hoofden, harten en zinnen het
algemeene te zoeken.
Ook is er nog een practisch bezwaar. Het onderzoek naar de dichterlijke productie
zal stuiten op de uitgebreide taalkennis, welke daartoe vereischt wordt.
Immers naast de Duitsche en Fransche gegevens komen ook de uitingen van Russen
en Noren om in het heden te blijven, van Spanjaarden en Italianen om ook het verleden
te gebruiken. En tot waar moet men opklimmen? Welk een wijsheid is er wellicht
bij de oude Brahmanen te vinden op dit gebied, mits men vloeiend Sanskriet lezen
kunne!
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En dan, waar is het talent, dat zooveel kennis weer kan geven in een glasheldere taal?
Het onderwerp leent zich prachtig voor een Duitscher om er over te ‘grubeln’ en, als
het succes zal hebben, dient het toch zoo boeiend behandeld te worden als wellicht
alleen de Franschman over iets wetenschappelijks kan schrijven. En nog, al ware het
nog zoo goed geschreven, zou een boek met zulke onzekere resultaten een leidende
gedachte voor de toekomst kunnen zijn? Zou zoo'n boek een einde kunnen maken
aan de anarchie?
Neen, geloof ik: de anarchie op kunstgebied zal pas evenals die der geschiedenis
door een krachtige persoonlijkheid kunnen bestreden worden.
En dat zal geschieden, zoodra er eene dichter geboren wordt, wiens werken het
volk dwingen tot luisteren en het bij 't hart grijpen.
Zoo is het gegaan bij ons met de schilderkunst, toen in den chaos der onbestemde
denkbeelden Jozef Israëls optrad als schepper van het licht1).
Voorloopig echter zullen zij, die ons de geschiedenis der litteratuur in karakteristieken
willen doen kennen, doordrongen moeten zijn van de door den heer Den Hertog
ontwikkelde ideeën. Zij moeten de personen, die zij behandelen, dus niet alleen
plaatsen in de lijst van hun tijd - dat deed ook reeds Bakhuizen van den Brink b v.
in zijn ‘Vondel met Roskam en Rommelpot’, - doch ook zooveel mogelijk trachten
door te dringen in hunne ziel, door liefst hun eigen toevallige uitingen of het oordeel
van tijdgenooten te gebruiken.
Zoo breed moet ook degene, die aan de een of andere inrichting letterkunde doceert
zijn taak opvatten en daartoe moeten bovengenoemde karakteristieken hem helpen.
Overbodig dunkt het mij echter de critici, die leeraren daarvoor eene abstracte poëtiek
in handen te geven.
HET SONNET. Ik weet nu, dat mijn conclusie te stout was en dat de heer D.H. gelijk
had met te zeggen, dat zijne poëtiek niet door mijne redeneering over het sonnet van
Tideman in 't gedrang kwam.

1) Al is deze persoonlijkheid ook weer geen alleenheerscher gebleven, hij uitte toch bij zijn
optreden, wat het volk en de kunstenaars gevoelden en heerschte een tijdlang over aller
harten.
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Dat het mij echter bevalt, als de heer D.H. zoo groote vrijheden aan de kunst gunt,
kan ik niet zeggen
In de nieuwe poëtiek, als die ooit geschreven wordt ten minste, zal van het sonnet
moeten gezegd worden: vroeger in deftige jamben gestoken, waarin het zich echter
bewoog met de gemakkelijkheid van een gentleman op een elegant bal, verloor het
langzamerhand vooral in het laatste tiental jaren van de 19de eeuw elken vorm en
zag er in zijn door het stoeien verfonfaaid pakje erg loszinnig uit. Of wel, als het
boek meer prozaïsch is: er waren toen dichters - als ten minste de gemakzucht, welke
zich uit in het bewuste sonnet, navolgers vindt - die rijm en maat verwaarlozende er
alleen de 14 regels van behielden. Zoo zal er moeten geschreven zijn, tenzij de
overblijvende jaren der 19de eeuw ons sonnetten in 12 zangen mochten brengen.
Men kan er voortaan alles van verwachten.
Maar dat alles is gemakzucht, ik herhaal het, ook al gaat de heer D.H. mij te lijf
met tal van Hooftiaansche versregels.
Let maar eens op:
Leitsterren van mijn hoop, planeten van mijn jeucht
Vriendlijcke vrolyckheit; de Min met al syn treken
Mijn vrouw, de Min en Ick hebben een harde strijt
Nydige tijt, waerom ist dat ghij u versnelt?

Ik zou ook de andere 5 kunnen opnoemen, want overal vindt men het zelfde
verschijnsel.
In leitsterren, vriendlijcke en nijdige heeft de eerste lettergreep den hoofdtoon, de
2de een bijtoon en de derde in 't geheel geen toon. Door den rhythmus van 't vers
wordt nu de bijtoon tot hoofdtoon en omgekeerd.
In hebben is het eenigszins anders: van nature komt hier geen bijtoon in voor, doch
de volgende syllabe een is onbetoond en in de cadans van het vers heeft dat hetzelfde
effect.
Zoo is het ook in den regel van Hooft:
En keert en wendt en stort staeten en coninckrijken.

En waar Tideman schreef
Waar wij weer anders minnende bewegen

doet hij hetzelfde. De lettergreep -de van oorsprong zonder toon, wordt door de
volgende toonlooze, geholpen door de cadans van het vers, tot een behoofdtoonde
(sit venia verbo!).
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Ik zal de laatste zijn om op die welluidende afwijkingen van het eeuwige tik tak
aanmerking te maken.
Waar hij mij echter schrijft:
't W dĕ lēve is āls eĕn klōk mĕt z n zĕrs
G d bl ft llēēn ĭn gōūd vlōēiĕndĕ līēfdĕ

en dergelijke meer, daar kan ik alleen op de aangegeven wijze lezen en doet de dichter
mij evenals den heer D.H. struikelen over zijne klankintenties; en dat stuit mij tegen
de borst vooral bij iemand, die beter kan, gelijk uit andere verzen blijkt.
Dit is niet af; de schrijver heeft zich eenvoudig naar de 10 of 11 lettergrepen - niet
echter naar het rijm - in 't Fransch gericht, maar dat is voor mij als Nederlander niet
voldoende.
En nu staat het misschien wel chic om zich over kleinigheden als den vorm heen
te zetten, doch zelfs in deftig zwart behoeft men geen houten Klaas te zijn en, wie
tot nu toe den sonnetvorm koos, deed dat uit de behoefte, de reine gedachten in den
reinsten vorm weer te geven, dien vorm niet voor een gedeelte ledig latende, noch
ook hem tot gewrongen wordens toe overvullende.
Zoo was het sonnet onder de meesterhanden van een Jacques Perk en Hélène
Swarth geen dwangbuis, doch een kleed van den sierlijksten snit geworden, dat zich
plooit naar elke beweging van het lichaam, het gedicht.
Hij, Jacques Perk, achtte het niet beneden zich voor den vorm Goethe, Heine,
Platen. Rückert, Körner, de Duitsche vertaling van Petrarca, De Musset, Barbier en
de oud-Hollandsche sonnetten te bestudeeren.
Hij ‘koos den sonnettenvorm, omdat (hij) meende, dat het denkbeeld, dat (hij)
had, kunstig moest worden uitgedrukt en geen moeite (hem) te veel mocht zijn.’1)
Lees zijn verzen: gij zult er vele regels in vinden als de door den heer D.H.
aangehaalde uit Hoofts sonnetten, doch geene zoo slordig gemaakt als de genoemde
van Tideman
Er is verschil tusschen vrijheid en losbandigheid.

1) Jacques Perk, Gedichten, Voorrede bl. 3.
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Ten slotte nog een persoonlijk feit.
Waar heb ik gezegd. - vraag ik den heer D.H. - dat ik den jongens steenen voor
brood, een definitie voor een gedicht geef? Nergens immers! Hij leze maar eens na.
Maar, al heeft men nu eenige sonnetten zoo goed voorgelezen als men kan, al heeft
men alles over den inhoud van het gedicht gezegd, wat er van te zeggen valt, zal een
jongen er niet nog meer van willen weten en zal hij niet vragen: Mijnheer, wat is nu
een sonnet, hoe ziet het er uit.
Er over zwijgen gaat niet al te wel, want in de 4de en 5de klasse wijden wij - met
genoegen - één uur in de week aan de geschiedenis der Nederlandsche Taal- en
Letterkunde en dan leert men toch, als men verstandig doet, de jongens vooraf de
technische termen, als het verschil tusschen lyrische, epische en dramatische poëzie,
dan de namen der vormen, waarin dichters en prozaschrijvers zich hebben geuit en
uiten; men vertelt hun iets van versvoeten, metriek, enz.
Zoo'n beknopt overzicht door voorbeelden geïllusteerd en nà de bespreking gelegd
in een korte definitie is noodzakelijk, om later niet telkens te moeten afdwalen bij
vragen omtrent een ballade, sonnet, novelle of roman. Is dat nu zoo gek?
Als wij de jongens iets meer dan een opsomming van feiten willen geven, en de
hoofdpersonen onzer letterkunde voor hen doen leven, dan hebben wij onzen tijd
meer dan noodig.
Daarom maar liever vooraf hun een begrip gegeven van de vormen niet zooals zij
moeten zijn - zoo doctrinair zijn wij niet - doch zooals zij in de werkelijkheid worden
of werden gebruikt.
Tilburg, Febr. 1894.
DR. J.B. SCHEPERS.
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Antwoord aan Dr. J.B. Schepers.
Ik geloof, dat het wenschelijk is, deze discussie te eindigen en daarom zal ik zoo kort
mogelijk zijn in mijn antwoord aan den geachten inzender.
Gaarne erken ik, dat hij blijkbaar geen booze bedoelingen heeft gehad, maar ik
moet blijven volhouden, dat hij de strekking van mijn rede op het Arnhemsche
Congres op een manier heeft weergegeven, die niet door den beugel kan. Ik heb niet
gezegd, dat ‘iets niet goed is, omdat oude luitjes het verkondigen,’ noch iets dat
daarnaar zweemt, en daarom mag Dr. Schepers mij dat niet ‘in den mond leggen.’
Ook blijft het mij duister, hoe Dr. S. er toe komt om te zeggen, dat ik de
gehoorzaamheid aan die oude luitjes heb opgezegd. Dat is al een eeuw geleden
gebeurd en in mijn eerste artikel over de Romantiek in Nederland in de vorige
aflevering heb ik nog eens in herinnering gebracht, hoe dit geschied is. Tegenover
zooveel misverstand is het inderdaad onmogelijk zich te dekken.
Als men toch eens dien waan liet varen, dat nieuw en oud altijd vijandig tegenover
elkander moeten staan! Op het Congres te Arnhem vond Dr. Schaepman zich ook al
dadelijk geroepen om het op te nemen voor al wat oud, maar onsterfelijk is, en moest
ik ook dezen gevierden redenaar vragen, of hij wel had verstaan, wat ik gezegd had.
Ik had beweerd, dat de poëtiek, de wetenschappelijke overweging van het wezen der
dichtkunst, geen gelijken tred had gehouden met de historische ontwikkeling dier
kunst en dat het, vooral met het oog op de anarchastische neigingen der jongeren,
noodig was, niet een nieuwe dogmatiek te gaan scheppen, maar een grondslag te
zoeken, waarop het mogelijk is elkaar te ontmoeten bij aesthetische debatten. En
voor zoodanigen grondslag verwees ik naar de empirische psychologie, gesteund
door de uitkomsten van het historisch, zoowel als van het hedendaagsche onderzoek.
Kan Dr. Schepers zich nu niet voorstellen, dat ik er mij tegen
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verzette, toen hij met dit denkbeeld een loopje ging nemen en vragen ging, bij wie
men dan zich dan wel moest aanmelden voor een dergelijk onderzoek, bij
liedjesdichters, bij jongetjes, die versjes maken voor huns vaders verjaardag, bij
verliefde gymnasiasten of misschien wel bij Uilenspiegel?
Dat was scherts natuurlijk, maar een scherts, waar de weerzin van den dogmaticus
toch heel duidelijk doorheen kwam gluren. Maar zoo gaat het altijd, wanneer een
nieuwe meening de rust komt storen. Als het met de verontwaardiging niet gaat, dan
worden grapjes beproefd. Welnu, leve de vroolijkheid, maar als het een
wetenschappelijke quaestie geldt, dan dient zij toch even te zwijgen.
Het blijkt nu, dat Dr. S. niet zoo heel afkeerig is van een psychologisch historische
poëtiek. Maar.... zij zal zwevende resultaten opleveren.
Ja, dat is de oude klacht. Toen prof. Naber te Utrecht een jaar of tien geleden als
onderwerp van zijn inaugureele oratie de stelling koos, dat ook de rechtswetenschap
een ervaringswetenschap is, toen vloog Mr. J A. Levy op en profeteerde: dan is het
gedaan met de majesteit van het Recht, dan schrijft men het voortaan zonder
hoofdletter! Zoo hangt de menschheid nu eenmaal aan het absolute, al leert elke
nieuwe dag haar, dat zij zich buiten de wiskunde met een relatief weten tevreden
moet stellen.
Het zal maar het best zijn, het aan den tijd over te laten, deze telkens wederkeerende
ongerustheid te doen verdwijnen. Om bij ons onderwerp te blijven, en een kleinen
troostgrond aan de hand te doen, veroorloof ik mij de opmerking, dat het oude in de
nieuwere poëtiek niet zoo verachtelijk wordt ter zijde geworpen, als oppervlakkig
het geval schijnt te zijn. Haar eerste taak toch is de problemen uit de periode der
aesthetische bespiegeling opnieuw te onderzoeken, maar dan van het standpunt der
ervaringswetenschap. En daar vaart het oude en beproefde in den regel nog zoo slecht
niet bij. Wie er toe verleid is, om met de Tien Geboden als geopenbaarde zedeleer
te gaan spotten, herkrijgt vaak zijn eerbied voor deze populaire ethiek, als hij haar
uit een anthropologisch en historisch oogpunt beschouwt.
Een ander bezwaar van Dr. Schepers is, dat de onderzoekingen voor deze opvatting
der poëtiek noodig, zoo ontzettend moeilijk en uitvoerig zullen zijn. Hier komt
vermoedelijk aan den dag, wat de oorzaak is van het misverstand tusschen Dr. S. en
mij. Toen ik het

Noord en Zuid. Jaargang 17

139
had over de mogelijkheid eener nieuwe poëtiek, heeft hij blijkbaar gedacht, dat ik
de mogelijkheid van een nieuw schoolboek of handboek over poëtiek bedoelde,
terwijl ik geen ander oogmerk had dan het karakter der nieuwere poëtiek in
hoofdlijnen aan te geven. Anders begrijp ik het bezwaar van Dr. S. niet. Immers, als
aesthetiek een wetenschap kan zijn, dan zal zij dit wel met alle andere wetenschappen
gemeen hebben, dat zij nimmer uitgestudeerd raakt en dat haar taak niet op de
schouders van een enkel persoon kan rusten. Of moet ik uit bl 132 en 133 opmaken,
dat Dr. S. van oordeel is, dat de aesthetiek geen voorwerp van wetenschap zijn kan?
Maar dan is hij even anarchistisch als de jonge dichters, die zijn ergernis wekken en
die al die aesthetische overwegingen maar snorrepijperijen vinden, waarvoor zij niets
dan innige minachting over hebben.
Intusschen, bl. 133 spreekt van betere dingen. Dat een boek een einde zou moeten
maken aan de anarchie, dr. S. zal zeker wel willen toegeven, dat ik dien uitroep niet
aan mijn adres gericht behoef te achten. En dat de kunst in de eerste plaats door de
groote kunstenaars leven moet, is een bewering geheel in overeenstemming met
hetgeen ik aan het slot van mijn rede zeide: ‘De groote dichters, de poëtiek zal ze
niet te voorschijn roepen, evenmin als eenige moraal ter wereld edelen of heiligen
kan doen geboren worden.’ Maar wat mij verheugt, is dat Dr. S. althans voor
letterkundige karakteristieken de door mij ontwikkelde ideeën aanvaardt. Dan komt
hij er ook wel toe om te erkennen, - niet dat leeraren en critici daarvoor een abstracte
poëtiek noodig hebben, niemand heeft dit beweerd - maar wel, dat hun voorstudiën
dieper moeten gaan, dan in den regel het geval is en zich niet mogen bepalen tot een
dogmatisch of zuiver beschrijvend handboek.
In de hernieuwde uiteenzetting van zijn bezwaren tegen het sonnet van Tydeman zal
ik Dr. S. niet volgen. Het is inderdaad te veel eer voor dat versje. Wat ik daarover
gezegd heb, was niet om het te verdedigen, maar alleen aan te toonen, dat men zulke
‘losbandigheid’ niet keert door een definitie uit een schoolboek.
Wat is de zaak? Indien eenig onderdeel der poëtiek verouderd is, dan is het de
rethoriek en de metriek. Vooral de eerste is nog geheel op het standpunt der Oudheid
blijven staan, d.w.z. zij bestaat
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in den regel uit niets anders dan een zoo compleet mogelijke beschrijving der
voorhanden vormen, zonder eenige poging tot causaalverklaring. Laat men toch
opmerken, hoe dit de geesten in de war brengt. Een tijd lang hebben wij kunnen
vernemen, dat de vorm alles was; de inhoud kwam er niet op aan. Maar nu komt er
weer een kentering. Als er geen ziel in een kunstwerk huist, deugt het ook niet, voelen
de besten, en het symbolisme van den dag is daarvan een uitvloeisel1). Zoo werkt het
monistische principe door en formalisme en dualisme, het hechten aan
vormschoonheid alleen, of aan schoonheid èn van vorm èn van inhoud, wijken voor
het inzicht, dat echte schoonheid alleen in de innige samensmelting van beide bestaat,
en er ook tusschen deze twee oorzakelijk verband te ontdekken moet zijn. In die
richting is nog veel, zoo niet alles te doen. Het dualistisch denken over inhoud en
vorm zit ons zoo in het bloed, dat het telkens weer voor den dag komt. Ook Dr. S.
spreekt op blz. 135 van het gedicht als van een lichaam, en van den vorm als een
kleed van sierlijken snit, en het is juist dit gezichtspunt, dat de poëtiek moet laten
varen. In mijn rede te Arnhem heb ik ook dit punt slechts even kunnen aanduiden
(N. en Z. XVI, 373), toen ik sprak over het zielkundig verband tusschen 's dichters
bedoelen en zijn middelen, en over ‘de voorwaarden, die vervuld moeten worden,
als de vorm van een dichtwerk meer huid dan omgeworpen kleed zal zijn.’ Het spreekt
vanzelf, dat om van dat verband iets meer te begrijpen de rhetoriek en de metriek
wat anders moeten worden, dan wat ze tot dusver waren: bloote opsommingen der
beschikbare vormen. Maar ook bij dit onderzoek zal de psychologie moeten
voorlichten, en wel de nieuwere, die noch materialistisch, noch spiritualistisch is,
maar van de identiteitshypothese uitgaat, d.i. van de veronderstelling, dat stof en
geest twee openbaringskanten van het ééne menschelijk wezen zijn, zoodat er, doordat
wij psychophysische wezens zijn2), ook een innig verband moet te constateeren vallen
tusschen de vorm- en klanksymbolen der menschen en hun droomen en dichten. Zoo
zijn de on-

1) In een kleine studie ‘Iets over het symbolisme’ in afl. 1 van den loopenden jaargang van Los
en Vast heb ik een en ander uitvoeriger uiteengezet.
2) Merkwaardig is het, dat deze hypothese reeds in Vondel's Lucifer haar poëtische uitdrukking
vindt:
‘De onzichtbre ziel bestaat uit geest en niet uit stof,
Ze is heel in ieder lid.’
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derzoekers, die den droom tot een voorwerp van onderzoek gemaakt hebben, tot de
conclusie gekomen, dat aan bepaalde houdingen in den slaap correspondeerende
droomverschijnselen verbonden zijn. Zoo ook houdt de psychiatrie zich bezig met
het onderzoek naar het verband tusschen de vormen, waarin de verschillende gevallen
van krankzinnigheid zich openbaren en de oorzaken van dit lijden. En zoo behoort
de poëtiek zich bezig te houden met wijze, waarop de krachten, die het innerlijke
dichterlijke scheppen beheerschen, zich ook doen gelden in de keuze der middelen.
Aan het slot van mijn vorig antwoord aan Dr. S. heb ik reeds eenige vraagstukken
van techniek en metriek aangegeven, die uit deze beschouwingswijze voortvloeien.
Het zal nu duidelijk zijn, waarom ik tegen een beknopt schoolboek, als waarvan
Dr. S. ten slotte spreekt, niet zooveel bezwaar heb, maar er ook niet zooveel waarde
aan hecht. Het gebrek van schoolboeken is, dat ze te veel zaken in een kort bestek
moeten geven. 't Hangt daarom steeds af van de wijze, waarop ze geinterpreteerd
worden. Maar dit is zeker, dat waar de door mij geschetste poëtiek nog in haar
geboorte is, het nog wel een poosje zal duren, eer onze schoolpoëtica's daarvan den
invloed ondervinden en wat minder doctrinair worden. Voorloopig zal het al wel
zijn, wanneer ze op verstandige wijze worden gebruikt en aan de leerlingen niet
worden voorgehouden als aesthetische wetboeken. Eigenlijk vertrouw ik, dat Dr.
Schepers dit wel met mij eens is, maar hij kan zich nog niet losmaken van het
denkbeeld, dat er toch iets moet zijn, waaraan men zich kan vasthouden. Het relatieve
is iets, waaraan men moet wennen. Heeft men dat achter den rug, dan komt men er
toe om te beseffen, dat noch de deugd, noch de schoonheid beschermd behoeven te
worden door een stel voorschriften. Voor beide kan de opvoeding niets anders en
beters doen dan haar te leeren begrijpen en liefhebben.
C.H. DEN HERTOG.
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Brederoo's Spaansche Brabander, vergeleken met den Lazarus van
Tormes.
‘Onder de weynigh uytstekende of gheestige Spangjaerts en is de maker van Lazarus
de Tormes nergens na de minste, maer (mijns oordeels) een van de meeste te houden,
want hij seecker en bedecktelijk de gebreecken sijner lants-lieden aenwijst en straft.
Desen ist die wij volghen in sijn eerste boeckje, daer hy de hooverdye (die haer-lie
schijnt ingheboren te zijn) levendigh afbeelt in sijn kale Joncker: nu alsoo wy gheen
Spangjert en hadden, oft omdat het de ghemeene man niet en souw hebben kunnen
verstaen, hebben wy dese namen, de plaatsen en de tijden, en den Spangjaert in een
Brabander verandert, om dies wille dat dat volckjen daer vry wat na swijmt....’
Uit deze gulhartige bekentenis van onzen blijspeldichter blijkt, dat de ‘inhoud van
't spel’ niet oorspronkelijk is, maar ontleend aan den Spaanschen roman, die ten
onrechte langen tijd aan Don Diego Hurtado de Mendoza is toegeschreven, maar
waarvan de ware schrijver tot dusver onbekend is1). Intusschen blijkt uit Brederoo's
mededeeling niet, welke deelen van zijn stuk aan den roman ontleend zijn en wat hij
er aan heeft veranderd of toegevoegd. Volgens Verwijs (in zijne inleiding tot de
uitgave van den Spaanschen Brabander) zouden alleen ‘de beide hoofdpersonen en
eenige trekken, die in het tooneelspel voorkomen’ uit den roman zijn overgenomen.
Dat de invloed echter veel grooter is geweest, blijkt reeds duidelijk uit de aanhalingen
uit het Spaansche werk, hier en daar door Ten Brink in zijn ‘Gerbrand Adriaensz
Bredero’ gedaan. Hoewel deze en de daaraan vastgeknoopte beschouwingen reeds
veel meer licht geven,

1) Toen Prof. Ten Brink zijn monographie over Brederoo schreef, werd Mendoza nog bijna
algemeen voor den schrijver van den Lazarillo gehouden. Sedert dien tijd is men echter door
Prof. A. Morel-Fatio van deze dwaling genezen,

Noord en Zuid. Jaargang 17

143
zijn ook zij niet ‘erschöpfend’ en zal ieder, die een zelfstandig oordeel over het
meesterwerk van onzen besten blijspeldichter wenscht te vellen, er toch prijs op
blijven stellen, zelf met den Lazarus van Tormes kennis te maken, althans met dat
gedeelte, dat voor eene vergelijking in aanmerking komt Daar nu de bewerking, die
Brederoo gebruikt heeft, een boek is, welks ‘gelaat in zeldzaamheid bestaat,’ zoodat
het mij niet dan met veel moeite gelukt is een exemplaar er van te vinden, geloof ik
den lezers van dit tijdschrift geen ondienst te bewijzen door de hoofdstukken, waarin
de avonturen van Lazarus in dienst van den ‘schiltknecht’ buiten betrekking worden
verhaald, er uit te laten overdrukken.
Vroeger hield men het er algemeen voor, dat Brederoo voor zijn doel gebruik had
gemaakt van een Fransche vertaling. Deze meening stond zoo vast, dat zij Dr. J. A
Worp aanleiding gaf om in het tijdschrift Het Tooneel het door Brederoo gekozen
gedeelte uit een overzetting in die taal te doen opnemen. Sedert de heer Unger echter
in zijn opstel over Rodenburg (Brederoo-Album blz. 9 vlg.) een aanhaling uit eene
Hollandsche vertaling van 1609 gaf, waarin verscheidene uitdrukkingen uit den
Spaanschen Brabander woordelijk waren terug te vinden, twijfelde niemand meer,
of dit was de bewerking, die den dichter ten dienste had gestaan, zelfs in weerwil
van een uitdrukking bij Brederoo, die wel met de Fransche, maar niet met de
Hollandsche uitgaaf klopte. Daar ik, gelijk beneden zal blijken, nog een andere
dergelijke plaats heb gevonden, heeft men misschien recht om aan te nemen, dat
Brederoo naast de Nederlandsche overzetting de Fransche of wel het oorspronkelijke
werk heeft geraadpleegd, hetgeen noodig kon zijn om enkele gebrekkig vertaalde
volzinnen te begrijpen.
Dit is echter een kwestie van ondergeschikt belang. Van meer gewicht zijn de
vragen: welke deelen van het blijspel zijn aan den roman ontleend en welke zijn
oorspronkelijk? heeft de dichter zich daar, waar hij navolgde, slaats aan zijn voorbeeld
gehouden, of er een vrij gebruik van gemaakt? heeft de stof bij de metamorphose,
die ze onder zijn hand onderging, gewonnen of verloren? Daar het bovenal op de
beantwoording dezer vragen aankomt, heb ik mij niet laten weerhouden door de
overweging, dat het mij niet gelukt is een exemplaar van de uitgaaf van 1609, maar
slechts een van een herdruk van 1632 te krijgen, uitgegeven ‘tot Rotterdam by Isaac
van Waesberghe, boeckverkoper opt Steiger by de Marct’ (door
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Ten Brink niet vermeld). Dat dit inderdaad een herdruk en geen nieuwe bewerking
is, kan men gemakkelijk nagaan door vergelijking van de aanhaling van Unger met
de overeenkomstige plaats in de door mij gebruikte uitgaaf.
Ik begin met een overzicht der voorafgaande hoofdstukken, noodig tot recht
verstand van de volgende.
De held der historie is de zoon van een molenaar, Thomas Gonzales geheeten. Hij
zelf ontleent zijn naam aan de rivier, waaraan de molen stond. Reeds op jeugdigen
leeftijd moest hij zijn vader verliezen; want deze, die aan het euvel van te lange
vingers leed, maakte van deze omstandigheid gebruik om zich een deel van het aan
hem toevertrouwde koren toe te eigenen; hij werd daarvoor uit het land gebannen,
ging toen als muildierdrijver in dienst van een edelman, die deelnam aan den oorlog
tegen de Mooren, en sneuvelde op het veld van eer.1) Inmiddels was Lazarus' moeder,
om aan den kost te komen, naar de naburige stad verhuisd, alwaar ze zich toelegde
op het wasschen van het ondergoed der palfreniers en stalknechts van den
commandeur van Magdalena. Haar veelvuldig verkeer in de stallen bracht haar in
innige betrekking tot een dezer heeren, een Moor van zeer leelijk voorkomen, voor
wien de kleine Lazarus natuurlijk zeer bang was. Spoedig leerde hij deze vrees echter
overwinnen, daar hij een broertje kreeg, dat sprekend op den stiefvader geleek; en
vooral geraakte hij met den zwarten man verzoend, toen hij opmerkte, dat de voorraad
in de spijskast in causaal verband stond met diens bezoeken.
Het onderhouden van een gezin ging echter 's mans krachten te boven. Hij nam
daarom zijn toevlucht tot diefstal: zoo min de haver als de stalgereedschappen en de
dekkleeden waren voor hem veilig, ja zelfs ontzag hij zich niet de paarden van hunne
hoeven te ontdoen om zijn liefje met haar kinderen den kost te geven. Eindelijk werd
dit snood bedrijf ontdekt: men nam den ontrouwen dienstknecht gevangen, kreeg
door de naïeve mededeelingen van den kleinen Lazarus zekerheid en nu werd de
Moor gegeeseld en gebrandmerkt, terwijl aan zijn minnares onder bedreiging met
dezelfde

1) In hoofdtrekken getrouw, doch ‘naar 's lands gelegenheid verduitscht’, vindt men dit verhaal
terug bij Brederoo vs. 70-85.
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straf verboden werd, hem bij zich te huisvesten en ooit weer een voet in de stallen
van den commandeur te zetten2).. ‘So om het perijckel te mijden, als om de quade
tongen te vlieden’ is zij toen in dienst van een herbergier gegaan, voor wien ook
Lazarus nu en dan boodschappen moest doen3).. Dit laatste duurde echter niet lang.
Op zekeren dag kwam er in de herberg een blindeman logeeren, die zich aan de
leiding van den jongen wilde toevertrouwen en daarom diens moeder verzocht hem
te mogen meenemen. Hoewel het de brave vrouw zeer aan het hart ging afstand te
moeten doen van haar oudsten lieveling, liet zij zich door den bedelaar hiertoe
overhalen, doch niet voordat deze beloofd had den knaap te zullen behandelen, alsof
het zijn eigen zoon was4)..
In dit hoopvol vooruitzicht rukt het kind zich van zijn teedere moeder los en
aanvaardt den eersten zijner zwerftochten, die hem telkens in dienst van een anderen
meester brengen; want daar de eene hem nog harder behandelt en schraler voedt dan
de andere, is zijn verblijf bij geen van hen van langen duur, al moet hij ook telkens
weer ondervinden, dat elke verandering geen verbetering is.
De blindeman, dien hij het eerst diende, was half bedelaar, half kwakzalver. Hij
had geneesmiddelen voor allerlei kwalen, en waar zijn kunst te kort schoot, daar
vulde hij haar aan met gebeden, die hij tegen contante betaling ten hemel zond. Door
de vrome houding, die hij daarbij aannam, won hij het vertrouwen, vooral van de
zwakkere sekse, en dientengevolge haalde hij in een maand meer op dan de meesten
zijner vakgenooten in een jaar. Lazarus had dus een goed leven bij hem kunnen
hebben, wanneer hij niet zoo buitengewoon gierig was geweest. Hij gunde den armen
jongen nauwelijks het noodige om zijn leven in stand te houden en deze zou misschien
van gebrek zijn omgekomen, wanneer hij niet door moeder natuur met een behoorlijke
dosis slimheid bedeeld was geworden, zoodat hij er nog al eens in slaagde zich een
stuk brood of een lekkernij toe te eigenen, die niet voor hem bestemd was. Hoewel
het

2). Vergel. de eveneens gewijzigde lezing vs. 85-159.
3). Brederoo laat haar vs. 160 vlgg. zich ‘uyt devocy in 't arme mannen-gasthuys begheven,’
waar zij echter niet zoozeer ‘om Godswil’ als wel ‘om de kost’ diende en waar ook Robbeknol
aan het werk gezet werd.
4). Zie vs. 166/8, waar evenwel dit comisch trekje is verwaarloosd.
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den bedelaar zelden gelukte hem op heeter daad te betrappen, had hij toch een flauw
vermoeden, dat hij door den jongen bedrogen werd: hij was daarom voortdurend
voor den knaap op zijn hoede, voor zoover zijn blindheid dit toeliet. Zoo had hij aan
zijn broodzak een slot laten maken, waarvan hij altijd den sleutel hield, als de jongen
den zak had te dragen, en durfde hij nooit de wijnkan neer te zetten, zoolang hij zijn
maaltijd nuttigde. Lazarus wist echter door gaatjes in den zak te peuteren zijn ergsten
honger nu en dan te stillen en door een stroopijpje, dat hij in de tuit van de kan stak,
zijn aandeel van den wijn te krijgen. Het laatste werd echter door den gierigaard
gemerkt en daarom zette hij voortaan de kan altijd tusschen zijn beenen, terwijl hij
at, en hield zijn hand op de tuit. Maar ook nu wist Lazarus zijn kindsgedeelte nog
machtig te worden: hij boorde een gaatje in den buik der kan en stopte dit met was
dicht; wanneer nu de blinde man met de kan vóór zich voor het vuur zat, dan smolt
het was en stelde den jongen in staat van de verboden vrucht te genieten. Op zekeren
dag kwam de baas echter ook hierachter: terwijl de jongen zich met gesloten oogen
geheel aan het genot van den wijn overgaf, hief de man opeens den kruik op en liet
dien met zooveel kracht op het aangezicht van den armen knaap neerdalen, dat dit
door de scherven overal gekneusd en geschramd werd, terwijl verscheidene zijner
tanden los raakten.
Van dit oogenblik af was Lazarus besloten zijn meester te verlaten en een anderen
te zoeken, maar hij wilde dit niet doen zonder zich vooraf gewroken te hebben. Met
voorbijgang van een aantal kleinere wraakoefeningen, die gewoonlijk door wreede
kastijding werden gevolgd, wil ik alleen zijn laatste wraakneming mededeelen.
Op zekeren dag, toen het zwaar regende, zorgde de bedelaar voortdurend onder
de arcaden der huizen te blijven, die aan de straatzijde op pilaren rustten en dus een
doorloopende galerij vormden. Tegen het vallen van den avond besloot de blinde
naar huis te gaan en beval dus zijn jongen hem daarheen te leiden. Toen zij een beek
over moesten, die door den regen sterk gezwollen was, zeide Lazarus: ‘Laten we er
dáár over gaan, daar is het minder breed; ik zal u er voor plaatsen en dan kunt ge er
met een flinken sprong droog over komen.’ De blinde was den jongen zeer dankbaar
voor zijn ongewone zorg; zonder iets kwaads te vermoeden liet hij zich door hem
leiden. Maar Lazarus achtte de gelegenheid
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om zich te wreken te gunstig om haar te laten voorbijgaan; in plaats van zijn patroon
langs de beek te leiden, stak hij met hem de straat over, tot zij voor een der pilaren
stonden, en zei toen: ‘Spring nu zoo ver mogelijk!’ De blindeman deed een stap
achteruit, nam toen een sprong en bonsde met al zijn kracht tegen de steenen zuil;
daarop viel hij achterover op de straat en lag daar met gebroken schedel in zwijm.
Terwijl zich een kring van nieuwsgierigen om den ongelukkige vormde, wist Lazarus
zich uit de voeten te maken en de stad uit te komen.
Al bedelende trok hij voort, totdat hij eindelijk door een geestelijke in dienst werd
genomen. Spoedig werd hem, helaas, duidelijk, dat hij van den regen in den drup
was geraakt; want terwijl de priester den blinde in schijnheiligheid nog overtrof,
deed hij in gierigheid niet voor hem onder, en daar hij een paar uitstekende oogen
en een niet minder sterk geheugen tot zijn dienst had, was het bijna niet mogelijk
hem te bedriegen. Het kwam met Lazarus dan ook zóó ver, dat hij den Heer dikwijls
bad, toch weer eens een ingezetene van het plaatsje te laten sterven, om hem
gelegenheid te geven zich op het begrafenismaal eindelijk weer eens te verzadigen;
en kwam een zieke, die reeds van de sacramenten der stervenden was voorzien, er
weer bovenop, dan wenschte hij hem heimelijk naar den duivel. Meer dan eens kwam
de gedachte bij hem op, den schrielen godsman te verlaten; maar de overweging, dat
een derde meester den tweeden in zijn slechte eigenschappen wel evenzeer kon
overtreffen als deze den eersten, hield hem daarvan terug. Liever nam hij zijn
toevlucht weer tot een list.
De brooden, die de geestelijke bij zijn periodieke inzamelingen ontving, borg hij
alle in een oude kist, waarvan hij den sleutel altijd bij zich droeg. Door de hulp van
een ketellapper, dien Lazarus daarvoor met een der brooden betaalde, wist hij in het
bezit te komen van een valschen sleutel, en wanneer nu zijn meester uit was, kruimde
hij van ieder der brooden wat af, zoodat het den schijn had, alsof ratten of muizen
zich door een der vele openingen tusschen de vermolmde planken toegang tot het
heiligdom hadden verschaft. Inderdaad verkeerde de priester in den waan, dat het
geval zich zoo had toegedragen; om echter een herhaling daarvan te voorkomen,
scharrelde hij alle plankjes en spijkers, die in het huis te vinden waren, bijeen en
lapte daarmee de kist zoo goed en zoo kwaad als het ging. In den daarop volgenden
nacht begon de
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honger Lazarus weer zoo te kwellen, dat hij de verzoeking niet kon weerstaan om
met zijn mes een nieuwe opening in de kist te maken en vervolgens, na in alle stilte
het slot omgedraaid te hebben, zich van elk brood weer een deel toe te eigenen. Toen
de priester dit ontdekte, lapte hij de kist opnieuw, en nadat dit spelletje zich nog
eenige malen herhaald had, leende hij van een buurman een rattenval en plaatste die
in de kist. Daar hiermee echter niets gevangen werd, terwijl het brood intusschen
elken nacht verminderde, kwam de priester op de gedachte, dat misschien een slang,
die vroeger wel eens in zijn huis gezien was, hem het nadeel berokkende. Hij wapende
zich daarom, toen hij naar bed ging, met een dikken stok en lag den geheelen nacht
te luisteren, of zich eenig geritsel liet hooren. Nu had Lazarus de gewoonte den
sleutel, die hem reeds zoo dikwijls van dienst was geweest, in zijn mond te bewaren,
en het ongeluk wilde, dat hij er zonder het te weten in zijn slaap op floot. De priester,
dit geluid voor het gesijfel van de slang houdende, sprong haastig uit zijn bed, hief
zijn knuppel op en liet dien met alle kracht neerdalen op de plek, vanwaar het geluid
kwam. Natuurlijk bracht hij op deze wijze Lazarus een zware kwetsuur toe, maar
kwam, nadat hij licht ontstoken had, meteen tot de ontdekking van den sleutel en al
de misdaden, daarmee bedreven. Toch had hij eenig berouw over zijn ondoordachte
handeling, waardoor Lazarus in onmacht was geraakt en uit een aantal wonden
bloedde. Hij verbond die zoo goed mogelijk en paste den jongen op, totdat hij zoo
goed als genezen was, maar toen zond hij hem voor goed weg.
Wat de knaap bij zijne eerste twee meesters beleefd heeft, wordt door Brederode
niet bepaald vermeld; hij maakt er echter toespelingen op in vs. 166/70, waar
Robbeknol vertelt:
‘Ten lesten quam er een weetighe, teetighe, versoorde blinde-man,
Die versocht mijn tot sijn laytsman: hy praten 't mijn moer soo an,
Dat sy mijn by die elementsche fiel bestelde.
Och joncker, ick had een jaar werck dat ickje vertelde
Wat kommer dat ick somwijlen heb gheleen.’

en vs. 244/7, waar hij de verzuchting slaakt:
‘Dits al weer 't ouwe deuntje. Ick weet wel met wat voet dat hij hinckt.
Ick loof niet of ik ben op Sinte Galperts nacht eboren,
Dat 's drie daghen voor 't ghelock: nou geef icket verloren,
De droes die helpt mijn an die gierigerts altijdt.’

Eindelijk geeft de kennis van zijn vroegere lotgevallen den sleutel tot vs. 47 vlg.,
waarin Robbeknol de volgende overwegingen houdt:
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‘So langh als ick ghewondt was en om 't hooft de doeck hadt,
So kreegh ick altijts wat om Gods-wil van de goe-luy, as ick badt;
Maer nou sy my ghesont sien en mijn ghenesingh vermercken,
Nou ist: Godt helpje, jy luyje bedelaer, gaet wercken,
Jy bint jongh en wel te pas; hy doet sondt, die jou wat deelt,
Vermits sijn malle barmhertigheyt de rechte armen ontsteelt’

Lazarus besluit daarom, evenals Robbeknol, opnieuw een meester te zoeken, en hij
vreesde al, dat hij hierin ditmaal niet zou slagen, toen hij een jonker zag aankomen,
‘redelijcken wel ghecleet ende seer nettekens opgheschickt, tredende ende gaende
achter straten5). ghelijck een bruydt.’ Toen hij dezen om een aalmoes vroeg, keek de
heer hem scherp aan en zeide: ‘Jongen, soeckt ghy eenen meester?’ ‘Ja ick, mijn
Joncker’, zeide (hij) hem. ‘Wel, soo komt dan met my, Godt heeft u groote deucht
ghedaen, dat ghy my gevonden hebt; 't is niet mogelijck, ghy en moet onsen Heere
dese morgenstont wel gebeden hebbe’6)..
Lazarus volgt nu den jonker, die met groote passen en opgeheven hoofde
voortschrijdt, over de markt, waar hij echter geen enkelen inkoop doet, en naar de
kerk, die hij het laatst van allen verlaat, zoodat het één uur is, voordat zij 's jonkers
woning bereiken. Het was een somber huis, waarvan de kamers alle op een
binnenplaats uitzagen en geen van alle gemeubeld waren. Lazarus dacht nu, dat men
zou gaan middagmalen, maar hij zag daartoe niet de minste toebereidselen maken.
Zijn meester scheen deze teleurstelling op zijn gelaat te lezen, hij vroeg hem althans,
of hij wel ontbeten had; maar toen Lazarus deze vraag ontkennend beantwoordde,
zeide hij, dat hij dan toch maar moest zien het tot den avond uit te houden, want
midden op den dag eten daar deed hij niet aan. Lazarus zag nu zijn vrees bewaarheid,
dat hij bij verandering van dienst van den wal in de sloot zou raken; hij bedwong
zich echter en gaf zijn meester ten antwoord: ‘Mijn Heere, God sy gelooft, ick ben
een knecht, die hem niet seer en quelt met eten oft drincken ende die hem wel derf
beroemen en uyt-geven voor

5). Achter straten = langs de straat; dezelfde beteekenis heeft achter nog in achterwege.
6). Vergel. Sp. Brab. vs. 60/3; de laatste der aangehaalde woorden beteekenen: ‘Gij moet onzen
Heer dezen morgen stellig goed gebeden hebben’ of, gelijk Br. het uitdrukt: ‘Ick twijfel niet
of ghy hebt een goey gebeken gesproken van de morgen.’
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eenen den sobersten jongen van mijnder ouderdom, ende voor sulcks ben ick van
mijn meesters altijts gheacht geweest.’ ‘Dats een groote deught van u,’ zegt de jonker
daarop, ‘ende daerom sal ick u dies noch te liever hebben; daertoe oock hemselven
zat eten, dat betaemt den verckens ende beesten, maer maniere ende reghel houden,
dat is menschelijck.’ De jongen prevelt binnensmonds: ‘'t Is goet, 't is goet meester,
ick verstae wel waer ghy henen wilt, de duyvel haelt, dat al dese myn meesters dus
op den kost zien.’7).
Daar Lazarus geen kans ziet om den avond te halen zonder iets te nuttigen, neemt
hij een stuk oudbakken brood, dat hij nog in zijn zak heeft, en begint daaraan te
knabbelen. Zijn meester, dit ziende, wordt belust om mee te eten; hij weet zijn
bediende onder mooie praatjes een gedeelte van zijn voorraad afhandig te maken en
dit in zijn eigen maag te doen verdwijnen8).. Daarop leert hij Lazarus, hoe hij het bed
op moet maken, dat zoo zacht is als de borstels van een varken en waarover slechts
één deken van twijfelachtige kleur ligt uitgespreid. Zoo wordt het avond en nadert
dus de tijd, tot het souper bestemd. Maar Lazarus heeft vergeefs zijn hoop daarop
gevestigd: onder voorgeven, dat de straten 's avonds te onveilig zijn en de markt zoo
ver is, stelt de jonker het maal uit tot den volgenden dag. Hij heeft niets in huis,
omdat hij tot dusver geen bediende had en veel bij vrienden ten eten werd gevraagd,
maar ‘morgen vroegh so sal 't God verzien, willen wy gaen degelijcken huys-houden.’
Na de droevige ondervinding van dien eersten dag in zijn nieuwen dienst hecht
Lazarus weinig geloof aan deze belofte en doet van wege zijn leege maag en de
ongemakkelijke ligging op het harde bed aan de voeten zijns meesters den geheelen
nacht geen oog dicht.
‘'s Anderdaegs als ic op was, so kuyschten wy syn koussen, wambeys, roe ende
kappe, waer dat wy hem seer wel te passe

7). Br. heeft dit onderhoud vs. 171-284 breeder en geestiger uitgewerkt en als een middel gebruikt
om de Brabantsche snoeverij aan de kaak te stellen. Het comische van den toestand komt
daardoor in het blijspel beter uit dan in den roman.
8). Br. heeft dit achterwege gelaten, omdat het voorval zich later herhaalt en dan de herkomst
van het eten beter verklaard wordt.
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quamen in stede van eenen kleer-bessem9).. Ende na dat hy hem gemackelijck ende
met goeder moeyten gekleet hadde ende dat ick hem water hadde gehaelt om syn
handen te wasschen, soo kemde hy syn zwert hooft, ende het rapier op zij hangende,
seyde my: ‘Och, Lazarus, dat ghy wist wat dit voor een stuck is! Ick en weet geen
geldt soo lief, dattet my soude aftrompen. Maer oock van alle de geene, die Meester
Teunis oyt maeckte, so en kost hy noyt geen beter maken.’ Ende het rapier
uyttreckende, proefdent op syn naghelen, oft niet wel scherp en was, seggende: ‘Siet
ghy se? Ik wets u, dat icker een sacken wolle mede overmits houwe.’ ‘Ende ick met
mijn tanden, die nochtans van geen stael zijn, een broot van vier pondt,’ meynde ick
by my selven10).. Ende also stack hy se wederom op ende hinck se aen syn sijde, aen
de welcke hij oock een grooten houten paternoster droegh. Dat gedaen zijnde, gaet
hy uyt met alsulcken heerlijcken en triumphanten tret, 't hooft in de locht, dat ghy u
sout verwondert hebben, worpende syn kappe (mantel) somwijlen op de schouderen,
alsdan ook onder de armen ende de handt in syn zijde, ging so door, seggende:
‘Lazarus, ziet (zorg) dat ghy 't huys wel bewaert, terwijlen dat ick misse gae hooren11).,
ende maket bedde ende haelt schoon water ende ziet, dat ghy de poort sluyt, opdat
men ons niet met allen en stelen, ende legt den sleutel achter de deure12)., op avontuyre
oft ick daer-

9). De bedoeling van deze woorden, die niet zoo dadelijk in 't oog springt, is door Br. duidelijker
weergegeven in den aanhef van het tweede ‘deel’ vs. 486 vlg.
10). Vergel. Sp. Brab. vs. 516/23.
11). Hier blijkt duidelijk de bedoeling van hetgeen Br. Jerolimo vs. 526/7 laat zeggen:
Rob'knol, ick ga eens uyt tot ons Pastoor en Koster
Wat missick, paysse kick, mayn houten paternoster?
In verband met het feit, dat wij den jonker kort daarop aan den buitenkant der stad vinden
in gesprek met twee ‘snollen’, zijn deze woorden wellicht ironisch op te vatten, evenals vs.
534:
En slaget 't eten gay, dat 't geen ratten verderven.
12). De opmerking, dat Br. vs. 532/3 Jerolimo laat zeggen:
Soo g' uyt gaet, sluyt de poort, en lecht de sleutel dan
Op dese richel, op dat ick inkomen kan,
deed den heer Unger (Breeroo-Album 99) een oogenblik twijfelen, of Br. inderdaad de
Hollandsche en niet de Fransche vertaling voor zich heeft gehad, waarin de jonker zegt ‘mets
la icy au pivot de la porte.’ Misschien is uit deze plaats op te maken, dat onze dichter naast
de Hollandsche overzetting ook de Fransche of wel den oorspronkelijken roman heeft
geraadpleegd; want dat in het origineel iets dergelijks moet hebben gestaan, blijkt uit Arend's
vertaling van 1824, waar op bl. 92 eveneens sprake is van ‘de rigchel van de deur’ (vergel.
noot 13).
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entusschen (intusschen) quame, dat ick mocht in geraken. Ende gingh also seer
triumphantelijck henen, dat die hem niet gekent en hadde soude gheseyt hebben,
dattet van des Gouverneurs naeste vrienden soude gheweest hebben, oft ymmers ten
minsten synen kamerling. Doen seyd' ick: ‘Wie isser nu, die mijn meester ziende so
wel te vreden ende fraykens opgeschict niet soud' seggen, dat hy gister avont wel
geten hadde ende in een seer goet bedde geslapen ende noch daerenboven, dat hy
desen morgenstont wel ontbeten soud' hebben. De wercken, die ghy werckt, o Heere,
die den velen onbekent zijn, sy zijn wonderlick. Wie ist doch, die niet bedrogen
soude zijn, onder 't decksel van so goeden dispozitie oft welvarentheydt, schoonen
rock ende kappe? Wie soud' seggen, dat so schoonen manspersoon gisteren van al
dien dage niet en at anders dan een bete broots, dewelcke Lazarus syn knecht noch
bewaert hadde in 't koffer van synen boesem, in d' welcke, om de waerheydt te seggen,
sy niet al te reyn en kost zijn. Wie soud' zeggen, dat hy heden 't aenzicht ende de
handen gedroocht soude hebben aen de slippen van syn rock, ende dat by faute van
een drooghdoeck? Ick weet wel sekers, dat niemant sulcks en zoude konnen gelooven.
O, Heere, hoe veel isser in de wereldt syns gelycke, die den joncker spelen ghelijck
als hy en lijden liever veel pijnen om de vermaledijde ydel glorie van deser wereldt,
dan sy lijden souden om Uwent wille!’13).

13). Deze monoloog wordt door Br. vs. 536/61 geestig berijmd weergegeven. Er komt bij hem
echter een opmerking in voor (vs. 539: ‘Heer, daer ghy send'de siekt, daer stierdy oock 't
ghenesen’), die in de uitgaaf van 1632 ontbreekt, maar wel bij Arend en dus ook in 't
oorspronkelijke werk wordt aangetroffen (Arend p. 92: ‘Gezegend zijt gij, o Heere!’ riep ik
uit, ‘gij straft, maar heelt ook weder’).
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‘Aldus was ick staende in onser deure, alle dese dingen by my dus overpeysende,
tot dat mijn meester een lange enge strate was ingegaen; alsdoen so ging ick in huys,
't welck ick in een oogenblick van onder tot boven bezien hadde, sonder vele te letten,
oft oock nieuwers yet te vinden. Ende hebbende mijn arm bedde ghemaeckt, nam
ick mijnen pot metten scherven ende gingh aen de riviere water halen14)., waaromtrent
dat ick mijnen meester in eenen hof den vryer ofte moesjoncker sagh spelen by twee
hertekens, van sulcke (so my dochte) datter te Toleden (Toledo) genoeg zijn, ende
vele van hunder consoorte gaender om hun te verversschen ende des morghens vroech
te ontbijten aen den oever van de revieren, sonder daer yet te brenghen, nochtans als
versekert, oft daer en sal yemant komen, die hun den ontbijt geven sal, ende
principalijck de jonghe gasten van der stadt. Nu soo was hy daer, als ick u gheseyt
hebbe, in 't midden van hun koutende, den boha (bluf) maeckende ende hun gevende
meer soete ende vriendelijcke woorden dan wel den geleerden Ovidius soude hebben
konnen doen. Als sy nu saghen zijn onbeschaemtheidt ende berderen (brutaal)
aenzicht, so eyschtense hem den ontbijt met ooc de ghewoonlijcke mercede dier (die
er) toe staet. Ende derhalven, want hy hem soo koudt van borsen (beurs) ghevoelde
als wel heet van mage, werde soo beneutelt, dat hem niet een druppel bloets in 't lijf
en was oft en veranderden, ende (hij) brocht alsoo veel blau excusatien (onbeduidende
verontschuldigingen) bij. Dies zij hem, midts dattet doortrapte truyen (feeksen) ende
erge wijfs waren, daer lieten zitten ende planten hem alsoo, want 't en was den man
niet, dien zij sochten’15)..

14). Br. laat hem (667/8) “eens gaen strijcken na 't Raempoortjens-steyger” en een der “snollen”
zegt (vs. 617): “Wij wandlen met vermaeck by dees ryvier, Monseur.” Het Raampoortje
stond aan den Kloveniersburgwal tegenover de Raamgracht en was aldus genoemd naar de
lakenramen, die op een veld in de nabijheid stonden. Met de “ryvier” is dus de
Kloveniersburgwal, een der monden van den Amstel, destijds tevens stadssingel, bedoeld.
15). Men vergelijke met dit dor verhaal in onbeholpen stijl het door en door geestig en comisch
tooneeltje, dat Br. er van heeft gemaakt (610-725). Door de hoogdravende bewoordingen,
waarvan Jerolimo zich bedient, en zijn vreemd dialect maakt hij een oogenblik indruk op de
lichtekooien; maar als blijkt, dat hij geen geld op zak heeft om ze eens te tracteeren, verliezen
zij opeens alle respect en zien in hem slechts een ‘grootschen gek,’ een ‘kalen neet’ Hij van
zijn kant blijft tot het laatste oogenblik beleefd en bereikt het toppunt zijner strijkages in de
afscheidswoorden: ‘Ick kus de vloy, Juffrouw, die op u hont geseten het.’
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Na eenige weggeworpen koolstronken genuttigd te hebben om zijn honger een weinig
te stillen, gaat Lazurus naar huis. Hier zou hij zich gaarne den tijd gekort hebben met
vegen en stoffen, maar ‘by faute van eenen bessem’ moest hij van dit voornemen
afzien, ofschoon het huis ‘het nochtans wel van doen hadde’16).. Daar hij dus geen
bezigheid vond, viel de tijd hem uiterst lang en kwelde zijn leege maag hem nog
meer dan anders het geval zou zijn geweest. Toen het dan ook drie uur in den middag
was geworden, zonder dat zijn meester zich liet zien, besloot hij langs de huizen te
gaan bedelen, en hij was dit nog zoo weinig verleerd, dat hij ‘eer de klocke vier uyren
sloegh wel drie pont broots in 't lijf hadde ende noch wel twee pont in (zijn) mouwen
ende boesem’; ‘ende gaende na huys nam ick mijnen wegh door de penskramen om
aldaer wat om Gods wil te krijgen, alsoo ick oock dede van een vrouwe, die my een
stuck gaf van eenen koevoet met noch sommighe gesoden penskens17).. Ende als ick
t' huys quam, vondt ick mijnen meester, daer die syn kappe (mantel) gevouwen ende
te perssen geleyt hadde, wandelende op de plaetse18).; dewelcke terstont soo ick
ingekomen was te mywaerts

16). Vergel. Sp. Brab. 826/39.
17). Aldaar vs. 870/83.
18). Naar aanleiding van de hiermee overeenkomende verzen 867/9
‘Mijn jonghen die is uyt, ick mach de deur ontsluyten
En vouwen op mijn kap en legghense te pars,
Dan wil ick op de plets wa wandlen over dwars,’
merkt Mr. De Roever (Breeroo Album 87) op: ‘en als Jerolimo de lust bekruipt om op de
“plets” te gaan wandelen, dan acht ik het niet onwaarschijnlijk, dat de dichter de plaats
bedoelt, die wij nog onder den naam van Boeren-Vischmarkt gekend hebben.’ Daar gelaten,
dat in Amsterdam niemand zulk een pleintje een ‘plaats’ noemt, zal de lezer het met mij eens
zijn, dat Br. evenals de romanschrijver ongetwijfeld aan de binnenplaats van het huis (zie
boven blz. 149) gedacht heeft, anders had hij Jerolimo zeker niet eerst zijn mantel doen
opvouwen en ‘te pars’ leggen.
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quam, dies ick dachte, dat hy my wilde slaen, omdat ick soo langhe had uytgebleven.
Maer God versach 't wel anders, want hy vraeghde my, van waer ick quam,
denwelcken ick seyde: ‘Mejoncker, ick heb u verbeydt tot twee uyren, ende ziende
dat ghy niet en quaemt, heb ick in de stadt gheweest, my bevelende ende
recommanderende aen de goede lieden, die my dit ghegeven hebben’. Ende liet hem
't broodt met de pensen zien, die ick in myn slippen ende boesem hadde, dies hy hem
niet stuyrlijck oft grammelijck en geliedt, maer seyde my: ‘Oock soo heb ick na u
gewacht om t' eten, ende ziende dat ghy niet en quaemt, so at ick alleen. Voorts so
hebdy wel gedaen, want 't is zaliger om Gods wil te bidden als te stelen. Soo help
my God, Lazarus, dat behaeght my wel ende alleenlijck één dingh wil ick u bidden,
dat men doch niet en wete, dat ghy met my woont, want 't soude mijn eere te nae
gaen. 't Is wel waer, dat ic hope, dattet sekreet sal blijven, midts dat ick hier weinigh
bekent ben, ende oft God gewilt hadde, dat icker noyt en ware ghekomen.’ ‘En hebt
daervoor geen sorge, Mejoncker, want ick en behoeve daer niemant rekeninge af te
geven.’ ‘Nu eet, armen bloet, want int (indien 't) God belieft, so sullen wy welhaest
uyt ons armoede zijn. Maer ghy moet weten, sedert dat ick hier ben komen woonen,
so en heb ick noyt op mijnen pas gheweest; dit huys en moet op geenen goeden
grondt staen, oock so zijnder huysen, die ghemeynlijck ongeluckich zijn, die den
huyrlingh genen voorspoet en geven, van dewelcke dit voorseker een is. Daerom
belove ick u, als de maent uyt zijn sal, dat icker niet langer en sal blijven woonen,
al waer 't oock, dat men 't my om niet wilde geven.’19)..
‘Ick gingh my op d'aerde neffens de kap-persse zetten ende en zeyde hem niet
(opdat hy my voor geenen gulzigaert en hield), dat ick geeten ha de, maer geliedt
my als oft ick noch geen broodt gheproeft en hadde ende began al soo hertelijcken
in mijn penssen ende

19). Deze samenspraak was het, die door den heer Unger uit den druk van 1609 werd aangehaald
ten bewijze, dat Br. niet de Fransche maar de Hollandsche vertaling had gebruikt. Door eene
vergelijking van deze plaats in het Breeroo-Album blz. 98 met het door mij aangehaalde kan
men zich overtuigen, dat de uitgave van 1632 een slechts hier en daar in kleinigheden
afwijkende herdruk was van die van 1609. Bijna woordelijk stemt met deze beide plaatsen
overeen Sp. Brab. 884-913.
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broodt te bijten, hem beloerende van bezijden sonder dat hy 't merckte, ende en hadde
noyt ooge van mijnen schoot, denwelcken ick alsdoen in stede van een schotel
bezichde. Alsuleken medelijden moet (moge) God met my hebben, als ick doens
dede met hem: want ick hadde dickwils gheleden ende noch daghelijcks lijden moste
de plaghe, die hem quelde. Dies ick twijfelde om den beleefden te maecken, oft ick
hem soude nooden; maer omdat hy my geseyt hadde, dat hy geten hadde, so duchte
ick dat hy 't soude gheweygert hebben. Ten lesten soo wenschte ick, dat den armen
mensche wat laeffenisse van syner quale door mijn hulpe ghehadt hadde ende dat
hij hadde ontbeten, soo als hy des daeghs te vooren dede, ghemerckt datter beter
bequaemheidt was, midts dat ick veel kosts hadde ende dat mijnen hongher oock
niet seer groot en was’20)..
‘Nu, God gaf dat mijnen wille volbracht werdt ende den synen mede; want soo
ick began t'eten, quam hy by my, seggende: ‘Voorwaer, Lazarus, ghy en hebt de
beste gratie in 't eten, die ick oyt man sach hebben, so dat u niemant en soude konnen
zien eten, oft ghy en sout hem doen appetijt krijgen.’ ‘Ja,’ seyde ick by my selven,
‘dats dat ghy soo goeden appetijt hebt ende daerom dunckt u, dat ick so wel
schransse.’21).. Daerom dochtet my goedt hem te helpen daer hy hoorden, ghemerckt
dat hy syn selven maenden ende my daertoe den wech wees, ende seyde hem:
‘Mejoncker, goeden alem maeckt goede wercklie22).; dit broot is so smakelijck, desen
koevoet so wel gekoockt ende ghereedt (bereid): ja, al en had men geenen appetijt,
soo soudmer nochtans na belust worden.’

20). Vergel. bij Br. vs, 914/25; de woorden:
‘Ick wou wel dat sijn smart een weynich waer verquickt,
Ghelijck het gust'ren was doen hy my hullep smullen,
Doen ick sijn hongers noot met kruympjes gingh vervullen,’
worden nu eerst duidelijk, daar van dat vorige geval door den dichter geen melding is gemaakt
(zie boven, noot 8).
21). Vergel. Sp. Brab. 926/9.
22). Dit schijnt de letterlijke vertaling van een Spaansch spreekwoord te zijn. Arend heeft er voor:
“Honger is de beste kok.” Het woord alem wordt noch in het Wdb. noch in Verdam's Mnl.
Wdb. opgegeven, wel alembiek, distilleertoestel. Misschien is alem daarvan een afkorting
en is het hier bedoeld in de uitgebreider beteekenis gereedschap.
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‘Is dit koeyen-voet?’ ‘Jae 't, Mejoncker,’ seyde ick. ‘Ick verseker u, dattet een goet
beetken is ende ick en koos daer geene kalkoenschen haen voor. Eeter af, Mejoncker,
ghelievet u, ende ghy sult proeven hoe delicaet dattet is.’ Alsoo stack ick hem wat
in de vuyst met twee oft drie van de witste ende schoonste brocken; ende daerom
gingh hy neffens my zitten ende began te eten, als degeene, die 't wel van doen hadde,
knaghende elck beenken beter af dan wel een van syn hasewinden soude ghedaen
hebben, al hadder een goet sausken by gheweest, ende hy seyde: ‘Dits eenen
sonderlinghen kost;’ ‘maer de sause (seyde ick heymelijck), daer ghy die mede etet,
is noch beter.’ ‘By God, het heeft my also goedt ghedocht, al oft ick van desen dage
niet een bete geeten en hadde23).. Soo moet my God helpen, goede oude man, ick
seght soo ick dat meyne.’ Als hy nu syn spijse opgespeelt (naar binnen gewerkt)
hadde, hy hiet my dat ick hem soude den pot metten water geven, dien ick hem also
vol gaf, als ick die van de riviere gebrocht hadde; het was een teycken dat hem van
des noenens ('s middags) luttel overschots gebleven was, aengezien dattet water niet
en was gemindert24).. Doen wy gedroncken hadden, wy gingen seer wel te vreden
gelijck den voorgaenden avont te bedde ende (om de sake kort te maken) wy waren
aldus acht oft thien dagen, dat den armen man alle morghen wel te vreden drooge
(nuchter) gingh langhs de strate, syn voetstappen tellende: want daerentusschen
diende hem den armen Lazarus voor een bufet.

23). Br. laat den jonker 944/5 zeggen:
“By goy, het smaeckte my met sulcken goey behaghen,
Al hay 'k niet gheten g'hadt in twee gheheele daghen.”
Hij legt daarop Robbeknol de woorden: “Juyst rae ghy 't op sijn hooft” in den mond, zonder
te bedenken, dat de jongen vs. 924 heeft gezegd: “Ghelijck het gust'ren was, doen hy my
hullep smullen.”
24). De beteekenis der laatste woorden wordt duidelijk door vergelijking met Arend's vertaling:
‘Het is een teeken, dacht ik, dat mijn meester niet veel te eten heeft gehad, wijl hij nog water
over heeft.’ Vergel. voorts dit geheele gesprek met Sp. Brab. 934/49. De in hetzelfde tooneel
nog volgende verzen zijn van Br. zelf; de snoeverij van Jerolimo komt daar wel weer gelukkig
in uit, maar de woorden ‘Hier hebben wy de man syn hovaerdy al weer’ enz. passen niet in
den mond van Robbeknol en zijn, na al het voorafgaande, overbodig.
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‘Ick overdacht dickwils mijn ongelucken, dat ick ontkomende d' ongeluckige ende
elendighe meesters, die ick gedient hadde, ende een ander soeckende, die beter ware,
gheraeckt was aen eenen, die my alleene niet en onderhielt, maer dien ick noch selve
den kost most hal n. Nochtans hadde ick hem seer lief: want den armen man en hadde
noch en vermocht niet meer, ende hadde liever met hem medelijden dan hem vyandt
te wesen. Ende daerom most ick dickwils honger lijden, omdat ick hem yet brengen
soude, daermede dat hy den dagh mocht overbrengen25).. Den armen duyvel is op
eenen morgenstondt in syn hemde opgestaen ende is boven op 't huys geklommen
om syn gevoegh te doene, daerentusschen heb ick (om mijn herte te verlichten) syn
wambays ende koussen (broek) doorsocht, die aen het hoofteynde gebleven waren,
waerin dat ick vont een kleyne fluweele borse, die meer dan hondert ployen hadde,
maer niet een mijte geldts daerin, noch en scheen oock niet datter in langhen tijdt
eenich geldt in hadde geweest. Doen seyde ick: ‘Dit is een arm man26).; niemandt en
kan gheven, dat hy niet en heeft27).. Maer mijnen vrecken blinden ende vuylen, tayen
pape, dewelcke God so veel goets verleende, den eenen door den beso las manos,
den anderen door syn kloecke ende wel ghehangen tonge, ende my noch van honger
lieten sterven, 't was wel reden, dat ick sulcken volck niet lief en hadde28).. Ter contrarie
oock soo ist seer wel ghedaen, dat men met de fortuyne van desen man medelijden
hebbe. God weet, ist dat ick nu yemandt van synder qualiteyt gherake te krijgen met
diergelijcken gangh ende deghelijckheyt, wat medelijden sal ick met hem hebben
alleene met te overdencken, ist dat ghy lijdt tghene dat ick desen anderen ziet lijden,
wien ick nochtans liever soude dienen in syn armoede dan eenigh van den anderen
voorseyt, door redenen by

25). Vergel. Sp. Brab. vs. 967/75. De minder gelukkige inleidende verzen van het derde bedrijf
zijn oorspronkelijk.
26). Zie Sp. Br. vs. 976/84.
27). Aldaar vs. 973.
28). Aldaar vs. 986/90. Mijn in vs. 989 (‘En d' ander kreegh de winst van mijn gheleerde tongh’)
schijnt een schrijffout van den dichter te zijn of anders een drukfout van de eerste en alle
volgende edities. Naar al het medegedeelde toch zou alleen ‘sijn gheleerde tongh’ zin hebben.
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my hier vooren verhaelt29).. Niet anders en mishaeghde my, dan dat hy te groots ende
hooveerdigh was, want ick hadde wel gewilt, dat hy door syn te groote armoede syn
hoveerdye een weynig hadde laten vallen. Niettemin, nadat ick kan mercken, desen
regel wordt onder hunlieden onderhouden ende ghebruyckt. Want al ist, dat sy niet
een mijte en hebben, nochtans moeten sy den boeha maken. Ende ten sy dat God
door syn ghenade daerin voorziet, sy sullen alle tsamen van deser zieckte sterven30)..
‘Soo ick nu in sulcken staet was, lijdende de armoede, die ick u segge, so en heeft
mijn ongeluck, dat niet op en hiel van my te vervolgen, my ten minsten niet willen
laten in deze verdrietelijcke ende schandelicke maniere van leven. Want de sake
gebeurde aldus. Mijn Heeren de raatsheeren deden metter trompetten openbaerlijck
uytroepen, midts 't groote ghebrek van den koorn, dat alle de arme vreemdelingen
souden uyt der stadt vertrecken, op pene (straffe) dat degene, die men daer soude
vinden, souden gegeesselt worden31).. Waerdoor dat ick vier dagen na de publicatie,
hun ge-

29). Sp. Brab. vs. 984/95.
30). Aldaar vs. 696-1003. Br. schrijft in plaats van ‘hunlieden,’ (d.i. de Spanjaarden), ‘het
Brabantsche volck,’ waarvan Jerolimo als het type moet gelden. Gelijk men weet waren er
onder de uitgewekenen uit de Zuidelijke Nederlanden veel rijke kooplui en bekwame
handwerkslieden en hebben de Hollandsche steden, met name Amsterdam, aan deze
immigratie voor een deel haar opkomst te danken. Het mag dus onbillijk schijnen, dat Br.
de Brabanders zoo maar allen over één kam scheert en ze zonder uitzondering voor ‘verloopen
goet’ uitmaakt. Wanneer men echter in aanmerking neemt, hoe weinig vreemdelingen in 't
algemeen bij ons in tel zijn, hoe gaarne een Nederlander zich vroolijk maakt over hunne
eigenaardigheden, dan zal men toegeven, dat de dichter hier slechts de denkwijze van de
meesten zijner landgenooten uitsprak.
31). Deze weinige regelen zijn bij Br. uitgedijd tot een geheel tooneel vol leven en afwisseling.
Eerst houden drie mannen uit de lagere volksklasse een praatje over de nieuwtjes van den
dag, waarbij zij elkander niet sparen en waarin juist op de wijze, waarop bekrompen lieden
dit plegen te doen, de oorzaak van alle kwaad gezocht wordt bij de vreemdelingen, die
weliswaar nering en handel verlevendigd hebben, maar ook de ‘valscheyt en boevery’ hebben
aangebracht, zoodat het nu met ‘d' ouwde eenvoudigheyt, dat gheloof en die Hollandsche
trouw’ gedaan is (1006-1149). Opeens wordt de klok op het stadhuis geluid; meenende dat
er eene executie zal plaats hebben, stroomt alles naar den dam, alwaar een proclamatie wordt
voorgelezen van den inhoud, door den roman aangegeven, maar geheel uitgewerkt in den
stadhuisstijl. Na afloop der plechtigheid houden de drie mannen uit het volk (door den dichter
patriotten genoemd) hunne beschouwingen over den maatregel en de te verwachten gevolgen
daarvan (1150-1229).
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bodt ter executie stellende, een processie sach leyden van arme lieden, die langhs
der straten geesselende, waeraf dat ick so verbaest was, dat ick naderhant noyt en
heb derren bestaen van te gaen bedelen langs de stadt32).. Doen soudt ghy d'abstinentie
van onsen huyse ende de groote stillicheyt van dien moghen sien hebben, sulcks dat
wy twee oft drie dagen moste blijven sonder een bete te eten oft een woordt te
spreken33).. Aaengaende mijnen persoone, daer waren seeckere arme vrouwen,
cattoenspinsters ende mutsebreytsters, daarmede dat ick van ghebuyrschap weghen
kennisse maeckte, dewelcke my het leven salveerden: want van 't ghene, dat men
haerlieder gaf, so deylden sy my altijdt yet mede, daermede dat ick my seer wel
lyde34).. In voegen dat ick my niet soo seer en beklaeghde van my selven als van mijn
armen ende bedorven meester, die in acht daghen niet een bete geeten en hadde;
ymmers wy bleven wel soo langhe in 't huys sonder daer t' eten; wel is waer, dat ick
niet en weet waer hy gingh oft wat hy at. Nochtans, die hem op den noen zien hadde
de strate opwaerdts, hy quam wel recht op syn leden ende uytgestreckt ghelijck eenen
edelen hasewindt35)..

32). Evenals Lazarus is Robbeknol een vreemdeling: volgens vs. 66 is hij namelijk ‘van Embden
Godt beter't.’ De dichter komt daarop nu niet terug, maar veronderstelt dat de toeschouwer
dit wel onthouden zal hebben.
33). Vergel. vs. 1230/5.
34). Ook deze weinige woorden hebben Br. aanleiding gegeven tot een geheel tooneel, waarin
wij drie spinsters hooren snappen en kallen over alles en nog wat, zelfs op ongezochte wijze
over de voordeelen van den protestantschen boven den katholieken eeredienst (1248-1377).
35). Weer te vinden in vs. 1236/47.
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‘Also wy in dese benauwde ende verhongerde persecutie gevallen, so isser op eene
tijt een reael geraeckt onder mijns meesters macht, maer ic en weet niet door wat
fortuyne oft geluck. Niet te min hy quam daermede also opgeblasen, al oft hy de
geheele stadt van Venegien gebrocht hadde36).. Hy gaf my dien al lachende met een
blijde gelaedt ende seyde: ‘Neemt daer, Lazarus; God begint alreede zijn handt open
te doen. Loopt na de marct ende koopt broodt, wijn ende vleesch, opdat wy den
duyvel d'ooghe uytsteken. Voorts wil ick dat ghy 't weet, omdat ick wel weet dat ghy
er sult blijde om zijn, dat ick een ander huys gehuyrt hebbe, ende wy en sullen in dit
ongheluckigh huys niet langher dan tot in 't eynde van deser maent woonen; vervloeckt
moetet wesen ende die d' eerste tichel daerop geleyt heeft, soo veel kostet my. By
God van alle den tijdt, dat ick hier gheweest hebbe, en isser wijn noch vleesch in
mijn lijf gekomen, noch ick en hebbe noyt gerusten dach gehadt. Niet te min, het
uytzien, de duysterheyt ende droefheyt van dien bewijsen 't merckelyck ghenoegh.
Gaet henen ende keert haest weder, wy sullen van dage ghelijck graven eten.’37). Doen
nam ick desen reael met mijnen pot ende begost seer wel te vreden ende lustigh de
strate met haesten om te gaen, stracx na de merckt38).. Maer wat hielp my dat? Ick
ben onder sulcke planete geboren, dat ick geen genoeghe sonder Ietsel en mach
hebben. Also was oock dese; want so ick de strate opwaert gingh, overleggende
waeraen dat ick mijnen reael ten besten ende profijtelijckst besteden mocht ende
God seer danckende van dat hy mijnen meester dit gelt verleent hadde, so sach ick
daer onverziens my te gemoete de straete af brengen een doodt lichaem op een bare
legghende, daer veel priesters ende ander lieden mede ginghen, waerdeur dat ick
moest gaan staen vast aen eenen muer om hun plaetse te maken. Soo nu 't lichaem
voorby was, soo quam daer een metter hant aen de bare (dewelcke sonder

36). Zeer geestig door Br. uitgewerkt in vs. 1378/97. In plaats van de onmogelijke vergelijking
‘al oft hy de geheele stadt van Venegine gebrocht hadde’, heeft Arend: ‘alsof hij den schat
van Venetië gevonden had,’ terwijl de held van het blijspel vraagt, ‘of Amsterdam te koop
is,’ en aanbiedt het ‘met argent kontant’ te betalen.
37). Nagenoeg woordelijk weergegeven vs. 1398-1415, hoewel het grootste deel dezer
ontboezeming eene herhaling is van vs. 908/13.
38). Breeder uitgewerkt vs. 1416/37.
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twijfel des overleden huysvrouwe moest wesen) seer bedroeft, gevolght van veel
andere, dewelcke weenende ende klaghende seyde: ‘Och mijnen lieven man ende
heere, eylaes waer ist dat men u draeght? In het treurigh ende duyster huys? Int huys
daer men noch en etet noch en drinckt?’ Doen ick de vrouwe aldus hoorde spreken,
my docht dat den hemel mette aerde versaemden ende seyde: ‘O, ongeluckigh mensch
als ick ben, men draeght dit doodt lichaem na ons huys.’ Daerom liet ick mijnen
wegh varen ende liep midden door 't volck, wederkeerende de strate nederwaerts,
omdat ick te beter soude mogen stracx na huys loopen; maer so haest als ick in huys
was, sloot ick de deure ende riep mijnen meester, dat hy my soude te hulpe komen,
ende hem in den armen nemende, soo begeerde ick op hem, dat hy my soude willen
helpen den ingangh van der deure bewaren, waerom dat hy hem een weynigh stoorde
(boos werd), meynende dat ['t] yet anders was, ende seyde my: ‘Wat isser, ghy lecker?
waerom roept ghy? wat ghebreeckt u? waeromme sluyt ghy so grammelijck de deure?’
‘Och, Heere,’ seyde ick, ‘ick bidde u, wilt my helpen, want men bringht ons hier een
doodt lichaem.’ ‘Hoe so?’ vraeghde hy. ‘Het is my ginder boven in 't ghemoet
gebrocht ende syn vrouwe quam al segghende: “Mijn heere, mijnen man, waer ist
dat men u draeght? In 't treurigh ende duyster huys, daer men noch en eet noch en
drinckt?” Ongetwijfelt, Heere, men bringet (brengt 't) hier.’ Waeraf mijn meester
begost so seer te lacchen (al en lustent hem niet), dat hy een langhe wijle sonder
spreken bleef. Ick hadde alreede de deur toegegrendelt ende stont metten rugge
daerteghen om die te bewaren. Jae, het volck was alreede met het doode lichaem
voorbygegaen, nochtans hadde ick altijts vreese, dat men 't in ons huys soude
ghebrocht hebben. Doen seyde mijnen goeden meester, meer verzaedt van lacchen
dan van eten: ‘Voorwaer, ghy segt waer, Lazarus, ende ghy hebt gelijck gehadt,
aengezien het geroep van de vrouwe, dat ghy sulcks als ghy seght ghedacht hebt.
Maer nadien dat God daerin voorzien heeft, soo doet stoutelijck de deur open ende
brenght yet om te gaen eten.’ ‘Heere, seyd' ick, laetse ons gheheel voorby laten gaen.’
Ten laetsten is hy by my gekomen ende heeft wel teghen mijnen danck (zin) de deure
met gewelt open ghedaen, hoewel dat hy ghenoegh te doen hadde, door den gruwel
(afkeer) ende verveertheyt, die ick hadde. Ende daermede dede ick weder mijn reyse.
Ende genomen, dat wy dien noen goede ciere
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maeckten, so en vondt icker nochtans geenen smaeck in, jae in drie daeghen daernaer
en konde ick weder tot my selven niet komen, ende so dickwils als dese ydel
imaginatie in mijn meesters zin quam, en konde hy hem niet onthouden van lacchen39)..
‘In deser manieren woonde ick sommige daghen metten schiltknecht, mijnen
derden armen meester, binnen dewelcke ick middel socht om sijn meyninge te weten
ende oock waeromme dat hy in dat lant was komen woonen; want ick sach wel dat
hy een vremdeling was, van den eersten dach dat ic my by hem bestede, door de
kleyne kennisse ende handel (omgang), die hy hadde metten ingeboren van der
plaetse. Ten laetsten geraeckte ick tot mijnder meyninge; want so ick hem op eenen
tijt wel ghezint sach, mits dat hy redelijck wel geeten hadde, ick maeckte soo vele,
dat hy my alle syn saeken vertelde. Hy seyde my, dat hy uyt oudt Castilien gheboren
was ende hoe dat hy syn vaderlandt verlaeten hadde, om des wille, dat hy hemselven
niet en wilde vernederen om syn bonnette te lichten voor eenen edelman, die syn
ghebuyr was. Waerom dat ick tot hem seyde: ‘Mijn Heere, ist dat hy sulcks is als
ghy seght ende dat hy veel rijcker was dan ghy, ghy soudt ghedaen hebben u devoir
met hem eerst eere te bewijsen ende u bonnette af te doen, want ick gheloove, dat
hy ooc tselfde voor u soude gedaen hebben.’ ‘Het is een edelman, ja rijcker ooc dan
ick ben ende daerenboven hy dede voor my syn bonnette af als ick't eerst dede;
nochtans nadien dat ick 't so menighmael eerst gedaen hadde, 't was wel reden dat
hy hem een reyse soude manierlijck de eerste ghemaeckt hebben ende dat hy my
eerst soude by der handt genomen hebben.’ ‘Mijn Heere,’ seyde ick, ‘aengaende
mijnen persoon (wat mij betreft), ick en souder noyt so nauwe op gemerckt hebben.’
‘Ghy zijt jongh,’ seyde hy, ‘daeromme en weet ghy niet wat eere is, dewelcke nu ter
tijt alleene 't goedt is van eerlijcke lieden. Ick wil nu dat ghy weet, dat ick ben, soo
ghy my siet, een arm schiltknecht; maer ick belove God, dat byaldien my eenigh
grave midden op de straet in 't gemoedt quam ende dat hy voor my syn bonnette niet
gheheel af en dede, dat ick op een ander tijt, als ick hem sagh komen, in eenig huys
soude treden, my gelatende al oft ick daer yet te doene hadde; oft ick soude dwers
over in een ander strate gaen, indien datter eenighe ware, eer dat hy by my quame,
omdat ick hem geen

39). Vrij nauwkeurig weergegeven vs. 1440/77.
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eere meer bewijsen en soude. Want een edelman en is geen mensche ter werelt van
eenigerhande sake ghehouden dan in God alleen ende in synen coningh. Daerom
moet den edelman, ist dat hy een man met eeren is, seer curieus zijn van synen
persoon seer te prijsen, jae tot den uytersten toe’40).. - - - - - - - - - - ‘Ick en ben noch so arm niet, oft ick en hebbe noch in mijn lant eenen seer goeden
gront van een huys, dwelck heeft ghemaeckt geweest ende wel getimmert aen de
wissel van Valedolid, dwelcke sesthien mijlen voorder leght dan de plaetse, daer ick
geboren ben, ende soude ten minsten geschat worden op elf hondert ende tseventigh
ponden, nadat het schoone, groot ende goet mocht gemaeckt zijn. Daerenboven soo
hebbe ick een duyvekot, dwelcke my, byaldien dat so seer niet en ware vervallen,
jaerlijcks een groote menighte van jonghe duyven soude gheven, met noch andre
goeden, die ick niet en wil noemen’41).. - - - - - - - - - - - ‘Also beklaegde hem (zich) mijn meester van syn groot ongeluck ende vertelde
my syn vrome feyten; terwijle so quamen daer in huys een man ende een oude vrou,
waeraf de man de huyre van den huyse eyschte ende de vrouwe van het bedde, ende
maeckten onder henlieden de rekeninge, so dat hy in twee maenden meer schuldigh
was, dan hy middel hadde om op een jaer te krijghen, 't welcke

40). Het hier gehoorde gesprek vindt men bij Br. terug in vs. 1595-1645. Jerolimo deelt echter
in den aanvang daarvan mede, dat hij te Hoboken bij Antwerpen geboren is, dat zijn vader
een pasteibakker was en zijn moeder de producten van 's mans kunstvaardigheid bij de
Spaansche legeroversten rondbracht. Uit de daarop volgende woorden:
Voorwoor Robbert, de Spanjers is een magnifijcke nacy,
Al gelijcken wy Brabanders ons moeyers t' eenemael,
Wij spreken ghemaynelijck perfect ons vayers taal;’
kan men een bedekte bekentenis zien, dat de jonker half van Spaansche, half van Brabantsche
afkomst is, hetgeen nog een tweede verklaring inhoudt van den titel van het stuk: ‘Spaanschen
Brabander.’
41). Hoe koddig deze inventaris van 's jonkers bezittingen ook is, Br. heeft haar hier weggelaten,
omdat zij later, bij de inbeslagneming der goederen van den man, nogmaals wordt gegeven.
Ook de door mij weggelaten gedeelten heeft hij, als van weinig belang, niet overgenomen.
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was, soo my dunckt, acht en veertich oft twee en vijftich stuyvers. Niettemin hy
antwoorde hun heel vriendelijck, dat hy op de merckt soude gaen ende een dobbelen
ducaet soude gaen wisselen ende dat se tegen avondt souden wederkomen42).. Dese
lieden quamen wederomme, hoewel dat te late was, waeromme dat ick hun seyde,
dat hy noch niet wedergekeert en was. Als 't nu avont geworden was ende hy niet te
huys ghekomen en was, ick vreesde alleene in huys te blijven, waerom dat ick by
mijn gebuyr-wijfs gingh, dewelcke, nadat sy gheinformeert waren van der saken,
my by haerlieden deden slapen. Des anderen daeghs 's morgens zijn de crediteurs
wederom nae mijn meester komen vraghen, maer dat was aen dese ander poorte,
want de ander en gingh niet open. Denwelcken van de vrouwen geantwoort wert:
‘Syn dienaer is hier, die den sleutel van der deure heeft.’ Sy vraegden my, of ick niet
en wist waer hy was; ick antwoorde: ‘Neen ick, mijn Heeren. Sedert hy den dobbelen
ducaet gingh wisselen, soo en is hy niet wedergekeert, dwelcke my doet peynsen,
dat hy met syn wisselinge van u ende my weghgegaen is.’ Als sy mijn redenen
ghehoort hadden, so namen sy terstont den sleutel ende deden de deure op voor twee
ghetuygen ende gingen daer binnen om mijn meesters goedt te sequestreren, om
daeraen hun schulden te verhalen. Maer als sy 't geheel huys doorsocht hadden, sy
vondet geheel ydel (leeg), gelijck als ick verhaelt hebbe. Waeromme sy my vraeghden,
waer mijn meesters goet was, te weten: syn koffers, tapijten ende ander huysraet.
Ick seyde: ‘Ick en weets niet.’ ‘Onghetwijfelt sy moeten 't desen nacht ghedraghen
hebben op een ander plaetse. Mijn Heere Officier, vanght desen knecht, want hy
weet voorwaer yet van der sake.’ De dienaer is by my gekomen ende vatte my metten
halse van 't wam-

42). Uit deze paar volzinnen heeft zich onder de talentvolle hand van onzen blijspeldichter weer
een geheel, echt comisch tooneel ontwikkeld (vs. 1810/79). Gierighe Geeraert en Byateris,
de uitdraagsterkoppelaarster, die eerst nauwelijks durven kloppen, worden in weerwil van
de tallooze verontschuldigingen, die Jerolimo en zijn bediende weten te bedenken, steeds
vrijmoediger en eindelijk zóó brutaal, dat zij den edelman in zijn gezicht voor een ‘kaelgat,’
een ‘pronc pint,’ een ‘banckerotier’ uitmaken. Daarop verwijderen zij zich, doch niet zonder
de belofte spoedig weer te komen. Jerolimo besluit echter zich bijtijds uit de voeten te maken.

Noord en Zuid. Jaargang 17

166
bays, tot my seggende: ‘Weest gevangen, oft seght my, waer u meesters goeden zijn.’
Ende hoewel dat ick noyt metten halse genomen en wert, uytgenomen van mijnen
blinden, die my so vatte, maer 't en was zoo rouwelijck niet ende een weynigh soeter,
omdat ick hem leyden soude, soo hadde ick seer groote vreese, in voeghen dat ick
krijtende hun geloofde te seggen alle 'tgene dat sy my vragen souden. ‘Welaen dan,
segt stoutelijck,’ seyden sy, ‘al 't gene dat ghy weet, en hebt geen vreese.’ De klerck
zat op syn gat neder om den inventaris te maken ende vraeghde my, wat goeden dat
hy hadde. ‘Mijn Heeren, syn goet is (ymmers soo hy my gheseyt heeft) eenen goeden
grond van een huys ende een vervallen duyvekot.’ ‘Dat is wel,’ seyden sy, ‘want hoe
luttel dat hetselve weerdt is, zoo is 't genoegh om daermede betaelt te wesen. Maer
waer zijn die hier in stadt gelegen?’ vraegden sy. ‘In syn land,’ seyde ick. ‘Byloo,
wy zijn wel geraect’ (aangeland), antwoorden sy, ‘ende van waer is hy?’ ‘Uit out
Castilien, nadat ick uyt hem verstaen hebbe.’ Doen begosten die dienaer ende den
klerck seer te lacchen ende seyden tot de ander: ‘Dit relaes is genoegh om u schult
(hoe groot die oock is) te recouvreren’43).. De gebuyrwijfs, die daer tegenwoordig
waren, seyden: ‘Mijn Heeren, dese jongen is onnoosel ende en heeft niet lange by
desen schiltknecht ghewoont, daerom en weet hy van hem niet meer te seggen, dan
ghylieden en doet (kunt), dan dat den armen knecht hier by ons deure quam, dien wy
t'eten gaven van 't gene dat wy hadden ende 's nachts gingh hy by hem in huys’44)..
Waerom dat sy, aenmerckende mijn onnooselheydt (onschuld), my lieten los ende
vry gaen. Ende eysschende den man ende de vrouwe hun recht, so rees tusschen
henlieden eenen grooten twist; want dese seyden, dat sy hun niet schuldigh en waren,
gemerckt dat sy geen executie gedaen en hadden. D'ander antwoorden, dat sy om
hunlieder sake een ander van meerder verlanghe (gewicht) laten gaen hadden. Ten
laetsten, nadat hun 't hoofd

43). In wat losseren stijl maar toch vrij woordelijk weergegeven vs. 2112/43. Br. laat den notaris
echter ook nog de vraag doen: ‘Van wie is hij toch daer?’ waarop Robbeknol gevat antwoordt:
‘Van syn vaer,’ hetgeen den notaris doet uitroepen:
‘Van syn vaer, van syn vaer, o myn, ick lachme doot’
44). In verstaanbaarder taal, maar, wat vs. 2146 betreft, niet zonder omhaal, weergegeven vs.
2144/59.
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seer dede van roepen, so heeft een nalooper (gerechtsdienaar) op den hals genomen
d'oude kulckte (matras?) van 't bedde van d'oude wijf, daermede hij niet seer en was
verladen (bezwaard). Daarna zijn sy alle vijve al kijvende uyt den huyse ghegaen,
maer ick en weet niet waer sy vereynden. Nochtans geloove ick, dat d'arme kulckte
voor al betaelde’ enz enz.45)..
Na nog herhaaldelijk van meester verwisseld te zijn, brengt de arme zwerver het
eindelijk nog tot een ‘koninklijke officie.’ Hij wordt namelijk openbaar omroeper te
Toledo en verwerft als zoodanig een ‘eerzame huisvrouwe’ en daarmee de gunst van
een geestelijk heer, een archi-diaken, in wiens dienst zij is geweest en tot wien booze
tongen beweren, dat zij ook na haar huwelijk nog in betrekking staat. Eénmaal heeft
Lazarus gewaagd daarop een toespeling te maken; maar toen heeft zij haar
verontwaardiging daarover zoo luid te kennen gegeven, dat de huiselijke vrede geheel
dreigde verstoord te worden. Sedert dien tijd doet de voorbeeldige echtgenoot, alsof
hij niets merkt, en legt elken vriend, die hem de oogen wil openen, het zwijgen op,
met de bedreiging van ieder, die de eer zijner vrouw tracht te bezoedelen, een kop
kleiner te zullen maken.
De belangstellende lezer, die de door mij aangewezen gedeelten van den Spaanschen
Brabander telkens heeft opgeslagen, zal hebben opgemerkt, dat de overeenkomst
tusschen blijspel en roman zeer groot

45). Wat uitvoeriger en daardoor aardiger weer te vinden vs. 2176/2223. Het geheele vijfde bedrijf
is door Br. veel uitvoeriger behandeld dan in den roman en heeft daardoor gewonnen. Naast
den huisbaas en de verhuurster van het bed treden nog een viertal andere schuldeischers op,
die allen goederen hebben geleverd of ter bezichtiging gezonden en nu hun geld of hun goed
terug komen eischen. Daardoor winnen niet alleen de laatste tooneelen aan levendigheid,
maar het geheele stuk aan waarschijnlijkheid, daar men nu een inzicht krijgt in de wijze,
waarop de jonker nu en dan aan geld wist te komen, terwijl het in den roman den schijn heeft,
alsof hij geheel van den wind leeft. Bekend is, dat Br. in den persoon van een der
schuldeischers, den schilder Otje Dickmuyl, zich zelf laat optreden en zich daarbij niet spaart,
gelijk hij in het voorbericht ‘tot den goetwillighen leser’ had aangekondigd.
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is, dat niet alleen de eigenlijke handeling, de fabel, van het stuk geheel aan den roman
is ontleend, maar dat zelfs de opeenvolging der gedachten in de monologen en
samenspraken gewoonlijk nauwkeurig daarmee overeenstemt. De dichter heeft dus
niet het verhaal eerst gelezen en toen, onder den indruk daarvan, zijn stuk in elkaar
gezet, maar hij heeft den roman voortdurend naast zich gehad en telkens geraadpleegd.
En toch is hij niet de slaaf van zijn voorbeeld geworden. De stijl' waarvan hij zich
bedient, is, in weerwil van de woordelijke overeenstemming, die herhaaldelijk valt
te constateeren, geheel de zijne. Terwijl de Lazarus van Tormes in stijve boekentaal
met gebrekkigen zinsbouw is geschreven, heeft Brederoo de taal van het dagelijksch
leven gebezigd; zelfs is hij in dit streven naar natuur en waarheid vaak te ver gegaan,
zoodat hij dikwijls woorden en uitdrukkingen gebruikt, die al te zeer aan de
achterbuurt herinneren.
Een voornaam punt van verschil is ook, dat bij hem niet de bediende maar de
meester hoofdpersoon is. In den roman bevat dit gedeelte slechts een der lotgevallen
van Lazarus en wekt de jonker alleen in zooverre de belangstelling, als de
omstandigheden, waarin hij leeft, door Lazarus worden gedeeld. Het blijspel
daarentegen is geschreven om de snoeverij van den kalen sinjeur aan de kaak te
stellen en Robbeknol is slechts daardoor een persoon van gewicht, dat hij, door zijn
eenvoud en oprechtheid, de opgeblazenheid van zijn meester des te scherper doet
uitkomen. Ook hier, ten opzichte van de karakterteekening der beide hoofdpersonen,
is de dichter niet geheel van overdrijving vrij te pleiten: waar hij bijv. den jonker
naar zijn ‘vergult lampet’, zijn ‘yvoren kam’ of zijn ‘gulde tande-stoocker’ laat
vragen, daar teekent hij meer een karikatuur dan een mogelijk personage.
Een derde punt van verschil bestaat hierin, dat bij Brederoo het gemoedelijke, dat
bij het lezen van den roman treft, zoo goed als geheel is uitgewischt en plaats heeft
gemaakt voor het comische. Daar het eerstbedoelde element schade gedaan zou
hebben aan het laatste, kon de dichter niet anders handelen. Bovendien had hij minder
aanleg voor het gemoedelijke dan voor het comische genre.
Eindelijk is hij vooral daarin van zijn voorbeeld afgeweken, dat hij naast Jerolimo
niet alleen Robbeknol maar nog een aantal andere personen uit de volksklasse laat
optreden, die ‘met haar slechte manieren, spraeck en kleedinge de oprechte slechtheyt
(eenvoud) der Amstelredammers bewijsen’, gelijk hij in den ‘Inhoudt van 't spel’
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zegt. Te zamen vormen zij den achtergrond, waartegen de vreemde snoeshaan met
zijn uitheemsche taal en zeden uiterst scherp afsteekt. Dit is echter bij velen hunner,
zooals de drie ‘ouwe klouwers’, Floris Harmensz (de ‘hontslager van de kerck’) en
de vier straatjongens, ook het eenige motief voor hun optreden, en men zou de
tooneelen, waarin zij voorkomen, bij de vertooning kunnen weglaten, zonder dat
iemand dit aan den verderen gang van zaken bemerkte. Nu wordt weliswaar door
hun optreden de levendigheid en in zekere mate ook de waarschijnlijkheid van het
stuk verhoogd (omdat ook in de werkelijkheid de mensch zich niet alleen, maar te
midden der maatschappij beweegt); maar daartegenover staat, dat de eenheid van
het spel er schade door lijdt, de aandacht van den toeschouwer te zeer wordt verdeeld
en de voortgang der handeling noodeloos wordt vertraagd. Dit laatste bezwaar schijnt
echter voor Breeroo in 't geheel niet gegolden te hebben: telkens wanneer hij nieuwe
personen doet optreden, laat hij hen, door uitvoerige alleen- of samenspraken, zich
aan den toeschouwer bekend maken. Tot zijne verdediging op dit punt kan in het
midden worden gebracht, dat de episode of het tusschenspel in zijn tijd algemeen in
zwang was, zoodat hij eenvoudig navolgde, wat anderen vóór hem hadden gedaan;
en verder dat hij, zoo hij door te veel te geven gezondigd heeft, dit gedaan heeft op
een wijze, die ons er gedeeltelijk mee verzoent, daar de realistische schildering van
het leven zijner dagen ons een uitstekend inzicht in de maatschappij van het begin
der 17de eeuw geeft.
In één opzicht heeft onze dichter zich al te zeer door zijn voorbeeld laten
beheerschen. De vijf bedrijven van zijn stuk vertegenwoordigen (gelijk reeds door
Prof. Ten Brink is opgemerkt) even zooveel dagen uit het leven van den hoofdpersoon,
hoewel het den dichter gemakkelijk gevallen zou zijn de handeling in een korter
tijdruimte samen te trekken. Hieruit blijkt dus, dat hij zich geen voldoende rekenschap
heeft gegeven van de verschillende eischen, die men aan een tooneelstuk en een
roman pleegt te stellen.
Intusschen is dit gebrek niet zóó hinderlijk, dat de waarde van het blijspel er
belangrijk door wordt verminderd. Voorzeker zal niemand dan ook, na kennismaking
met de bron, waaruit onze dichter geput heeft, weigeren het oordeel van Ten Brink
te onderschrijven, ‘dat Bredero het comisch motief van (den Spaanschen roman) met
ongemeen talent op Amsterdamschen bodem heeft overgebracht.’
Heerenveen.
C.J. VIERHOUT.
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Bijdragen tot de studie van Potgieter.
XIII. Ter gedachtenis.1) 1813-1863.
Het tegenwoordig geslacht heeft bijna de heugenis verloren aan den vloed van banale
poëzie, die voorheen bij volksfeesten en watersnooden dreigend kwam opzetten, en
ook in de feestdagen van 1863 niet achterwege bleef. Ter gedachtenis is in zijn soort
mede een gelegenheids-gedicht, maar tevens een bewijs, dat het genre niet
noodwendig ondichterlijk en vergankelijk behoeft te zijn. Potgieters hooggestemde
idealen op het gebied van volksopvoeding en volksrechten openbaren zich hier weer
in opwekkend-origineele vormen.

I.
Met volle deernis gedenkt de dichter het treurig lot van Holland in de vernederende
dagen der Fransche overheersching, toen elke nieuwe dag nieuwe krenkingen bracht
en de herhaalde bittere ervaringen ten slotte een schijnbaar doffe en moedelooze
berusting ten gevolge hadden. Toch bleef er nog altijd een straal van hoop in de
harten schijnen. Het machtige Engeland bleef met goed gevolg Napoleons macht
trotseeren. Daar leefde de Prins, daar bleef de vrijheidszonne glanzen, vandaar moest,
indien zij niet voorgoed vernietigd bleef, de vrijheid wederkeeren. En wel was die
algemeene sympathie voor Engeland weinig geschikt om Napoleon gunstig voor
Holland te stemmen, maar hoe ook gekweld en getergd, het kon zijn heimwee naar
de verloren onafhankelijkheid niet verbergen.
Daar voer plotseling een trilling van hoop door de harten, toen de

1) Poezy I (= Kompl, Werken IX), 167.
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tijding kwam van Napoleons tegenspoed in de vlakten van Rusland; maar het Fransche
politie- en spionnenstelsel liet niet toe ook aan een schijn van verzet te denken. Zelfs
niet toen na den slag bij Leipzig aan de oostelijke grenzen zwermen Russen en
Kozakken verschenen en zich het zonderlinge verschijnsel voordeed, dat deze
vertegenwoordigers der Oost-Europeesche barbaarschheid de West-Europeesche
beschaving hun bescherming kwamen aanbieden. Toch bleef men hier aarzelen die
hulp te aanvaarden; de minste poging tot opstand werd met kerker en schavot bedreigd.
Intusschen, Holland was niet dood, het was slechts schijndood. En zoo voelde het
zich in die machteloosheid toch door de herinnering aan zijn schitterend verleden
geprikkeld, om een stoutmoedig-wanhopige poging te wagen. De omstandigheden
waren in alle opzichten ongunstig: de vloot was in handen der Engelschen, de
vestingen bezet met Fransche garnizoenen en de bloem der Nederlandsche
jongelingschap dienende in de legers van den overweldiger. Toch voelde Van
Hogendorp het oogenblik gekomen, dat het schijndoode Holland herrijzen wilde uit
zijn verstijving, de spreuk gedachtig: Help u zelf en de Hemel zal u helpen! Welnu,
die oude waarheid bleek ook thans niet te liegen en de Nederlanders toonden zich
weer trouw aan hun verleden: toenemend in kloekheid bij het stijgen van het gevaar.
Zoo maakten zij zich weder vrij, bezield door heilige herinneringen, die hen
aanspoorden, zich niet te laten verleiden tot een onwaardige wraak op den
aftrekkenden vijand, maar dank aan het Opperwezen den grondtoon hunner vreugde
te doen blijven. Zoo keerde ook de Oranjevorst in het vaderland terug, dat hem, de
diensten van zijn huis gedachtig, als constitutioneel koning huldigde, en zoo
verkondigde de geliefde driekleur weldra weer op alle zeeën, dat het handeldrijvende
Holland zijn eervolle plaats in de rij der volken hernomen had.

II.
Wanneer het Nederlandsche volk aan die dagen der verdrukking terugdenkt, stellen
de meesten zich dat tijdvak slechts voor als een periode van leed en ellende, gelijk
er meer in het leven van individuën en natiën voorkomen. De dichter acht het echter
hoog tijd, dat er aan die opvatting een einde kome en er een geschiedschrijver opsta,
die de Nederlanders duidelijk leere inzien, dat de beproevin-

Noord en Zuid. Jaargang 17

172
gen der Fransche overheersching slechts als een verdiende straf beschouwd moeten
worden.
Zware eischen zouden een dergelijken historicus te stellen zijn. Zonder aanzien
des persoons, maar ook zonder hartstocht of partijzucht, zou hij de gedenkschriften
uit die dagen hebben te doorzoeken, met geoefenden blik het betrouwbare ziftend
uit een overvloed van waardeloos geschrijf. Dan zou hij moeten aantoonen, hoe de
handelsvoorspoed der 18e eeuw hier tot een demoraliseerende weelde leidde, die de
republiek onvermijdelijk ten val moest brengen, ja, hij zou moeten doen uitkomen,
hoe dat verval al ingetreden was, vóór de Revolutie kwam en hoe de Republiek reeds
lang voor 1795 aan een machteloosheid leed, die haar tot de prooi bestemde van de
eerste de beste mogendheid, die de hand naar haar zou uitsteken.
Maar, helaas, zoo al een geschiedschrijver, wien het aan kennis, talent en karakter
niet faalde, gereed ware om zich aan de moeilijke taak te wijden, hoe zou hij over
de noodzakelijke bronnen beschikken! Gedenkschriften van beteekenis uit die dagen
zijn er bijna niet. Waar het in Frankrijk en elders een soort van mode is, Mémoires
uit te geven, zijn onze ouden van dagen ongezind om uit vaderlandsliefde te doen,
wat daar uit ijdelheid geschiedt. Niemand schijnt den moed te hebben om er voor uit
te komen, welk aandeel hij aan de gebeurtenissen van 1795 en daarna gehad heeft,
en liefst trachten de aanzienlijken van heden te verbergen, dat ze in die dagen
tegenover het thans regeerende vorstenhuis stonden.
Met krachtigen aandrang wekt Potgieter de flauwhartigen op, om die houding te
laten varen en getuigenis te geven van hetgeen zij beleefd hebben. Zij zijn wellicht
de laatsten, die het doen kunnen; en al zullen sommige reputaties er door rijzen of
dalen, hun land en hun volk hebben recht op openhartige mededeelingen. Maar er is
niet veel kans op, dat die wensch vervuld worde. Men is hier te lande nu eenmaal
jammerlijk afkeerig van een publieke behandeling der publieke zaak, uit het oog
verliezend, dat juist in de schemering van het halve weten de laster vrij spel heeft,
terwijl daarentegen, zoodra de volle waarheid over een zaak opgaat, ook de
bereidwilligheid niet uitblijft om na het begrijpen, te vergeven en te vergeten.
Een voorbeeld van die waarheid is Napoleon, de roemruchtige wereldbeheerscher,
van wiens lotgevallen Bilderdijk te recht getuigd heeft:
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‘Hier valt de veder der historie
Der grijze fabel in den schoot.’

Toen deze Titan ten val kwam, moest ook hij ondervinden, dat pygmeeën zoogenaamd
vonnis over hem velden en hij even diep verguisd werd, als hij in de dagen zijner
heerschappij werd vergood. Welnu, in dat oordeel is heel wat verandering gekomen.
Ook wij, Nederlanders, zien in hem, al heeft hij een zee van rampen over ons gebracht,
niet langer alleen een modernen Attila. En al zullen wij er nimmer toe komen zijn
nagedachtenis te zegenen en bloemen te strooien op zijn graf, toch is onze stemming
omtrent hem verzacht en kunnen wij deernis voelen met zijn harde boete achter de
barre rotsen van St. Helena.

III.
Maar, zal men vragen, voegen zulke sombere beschouwingen bij de vreugde van het
halve eeuwfeest onzer herwonnen onafhankelijkheid? Mogen wij van een dichter
niet vergen, dat hij met opgewekter zin den feesttoon aangeve?
Wie zoo spreken, vergeten, dat voorheen aan een echt Hollandsche feestviering
nooit het ernstige element ontbrak. Wanneer het voorgeslacht zijn hoogtijden hield,
ging steeds een ernstige, hartelijke toespraak vooraf. Daarna eerst ging de beker rond,
dan eerst kwam het liedeboek voor den dag en nam de pret een aanvang. En zoo viert
elke natie feest op haar manier. Toen de Russen dit jaar (1863) herdachten, hoe hun
eerste vorst Rurik vóór duizend jaar den grondslag van het Russische rijk legde,
hebben zij dat feit gevierd met al de luidruchtigheid, die hun feesten eigen is. Als de
Franschen vierdagen houden, dan mag, bewonderaars van krijgsroem als zij zijn,
geen militair vertoon of kanongebulder ontbreken. En komt men bij de Engelschen,
dan verbaast men er zich over, hoe dit machtige en vooruitstrevende volk, dat in
voortgaande en geleidelijke hervormingen steeds het eenig ware behoud vindt, in de
wijze, waarop het zijn feesten viert, zich steeds zoo conservatief mogelijk toont en
daarbij met naïeve trouw aan allerlei traditioneele plechtigheden en eeuwenoude
gebruiken vasthoudt.
Zoo heeft elk volk zijn eigenaardigheden en zoo hebben wij de onze. Geen huiselijk
feest van beteekenis, dat niet ingeleid wordt door een kerkgang. Welnu, laat ons
nationaal feest daarvan de weer-
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spiegeling zijn en laten, heel 't vaderland door, alle Nederlanders, elk naar zijn gezinte,
zich verzamelen in hunne tempels, om zoo aan de feestviering de onmisbare wijding
te geven. Als dan de voorgangers der gemeente de hoogere beteekenis der
gedachtenisviering welsprekend hebben uiteengezet, als wat de vaderen leden, de
zonen en dochteren weer in herinnering is gebracht, en lied en gebed uiting hebben
gegeven aan de dankbaarheid, waarmede die herinnering hen vervulde, dan zullen
al die duizenden, teruggekeerd in hun omgeving, meer oog hebben gekregen voor
de orde en de vrijheid, de welvaart en den voorspoed, waarin ons volk zich verheugen
mag, voorrechten, waarvan de waardeering vaak achterwege blijft, omdat zij tot een
gewoonte geworden zijn. En wanneer zoo dit nationale feest op de manier van een
huiselijk feest begint, dan zal daardoor allicht ook meer in 't oog vallen de huiselijke,
intime verhouding, die er hier bestaat tusschen het volk en het vorstenhuis, tusschen
Nederland en Oranje.

IV.
Welke herinneringen bestormen ons, als we terugdenken aan de tijden, waarin dat
verbond gesloten werd! Wie waren die Nederlanders der 15e eeuw, wie was de
Oranjevorst, die zich aan hun hoofd stelde, toen zij het samen bestonden, het machtige
Spanje hun vrijheid en onafhankelijkheid af te dwingen?
Hebben zij gelijk, die in den grooten Zwijger slechts een eerzuchtig edelman zien,
de weldaden van Karel V genoten, met schandelijken ondank vergeldend aan diens
zoon? En die de Nederlanders dier dagen een volk van kramers en visschers schelden,
in hun winzucht licht misleid tot een dwaalleer en vervoerd tot heiligschennis en
tempelroof?
Of geldt de andere beschouwing, die in den Prins van Oranje den genialen
voorlooper ziet van de verdraagzaamheidsidee, eerst in veel later dagen als het
grootsche beginsel van den nieuweren tijd erkend? En die deze kramers en visschers
eerbiedigt als vrome lieden, geen hooger goed kennend dan de vrijheid om hun God
te dienen naar de inspraak van hun geweten?
Wil men een antwoord op die vragen? Is er, wat den Prins betreft, beter waarborg
voor de zuiverheid zijner bedoelingen dan de trouw, waarmede hij zich aan de zaak
van dat kleine volk heeft
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gewijd, tot sluipmoord aan dat leven van zelfverloochening een einde maakte? Zijn
de zegenrijke gevolgen, die de grootsche worstelstrijd met Spanje voor deze landen
opleverde en de eerbied, waarmede de geheele wereld zijn naam gedenkt, niet het
krachtigste verweer tegen de beschuldiging van lage eerzucht? Hebben voorts de
Nederlanders voor de ernst van hun streven niet een wolk van getuigen in de tallooze
martelaren, die op brandstapel en schavot voor de groote zaak hun leven gaven? En
pleiten daarvoor niet evenzeer de vrome zin en de kloeke wijsheid, waarmede zij
hun doel hebben weten te bereiken, naast de grootsche uitkomsten, waardoor het
Hervormde Holland der 17e eeuw de wereld heeft verbaasd?
Zoo is de vereeniging van Nederland en Oranje steeds een symbool der vrijheid
geweest en waar dat verbond in 1813 hersteld werd, kon die gezegende vrijheid niet
uitblijven. Al dadelijk droegen de verbonden mogendheden van het Weener Congres
aan dat met België vereenigde Nederland de eervolle taak op om een bolwerk tegen
het onrustige en onbetrouwbare Frankrijk te vormen. En zoo droomden alle volken,
dat thans de eeuw der vrijheid aanbreken zou. Voor het verkrijgen van dien zegen
was geheel Europa in beroering geweest. Duizenden waren op de slagvelden gebleven,
doch, - wat nood! - zij waren gestorven voor de vrijheid. Bruiden hadden hun
bruidegoms het zwaard aangegespt, om voor dien zegen hun leven te wagen. Moeders
hadden te vergeefs uitgezien naar hun zonen, die niet wederkeerden van de velden,
waar geworsteld werd om dat hoogste goed. Maar, o bittere teleurstelling, aan bijna
half Europa bereid, toen die vurig begeerde vrijheid, na het brengen van zooveel
offers, toch achterwege bleef. Doch alvorens die bedrogen volken, - meent de dichter
- de hoop opgeven ooit die vrijheid in volle mate deelachtig te worden, laten zij dan
hun zinkenden moed aanwakkeren door den blik naar deze lage landen te richten,
waarvan de bevoorrechte bewoners niet misleid zijn in hun verwachting, maar een
rijke mate van staatkundige vrijheid genieten, welke juist die natiën het meest
verrassen moet, die zich met een schijn van rechten en vrijheden tevreden hebben
moeten stellen.

V.
Het verbond, dat die rechten waarborgt, danken de Nederlanders in de eerste plaats
aan koning Willem I, die de hem aangeboden
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waardigheid niet wenschte te aanvaarden zonder een grondwet, die het volk tegen
willekeur en den vorst tegen ontrouw beschermt. En aan den tweeden Willem komt,
bij de hulde voor zijn verdiensten als krijgsman, de nog hoogere staatmanseere toe,
dat hij gaarne heeft medegewerkt om de grondslagen van dat verbond te herzien en
te vernieuwen. Zoo zijn in die grondwet de rechten der kroon en de vrijheden des
volks gewaarborgd en is daardoor een band gevlochten tusschen Oranje en Nederland,
die, door wederzijdsche genegenheid gewijd, bij al wat in de verloopen halve eeuw
vergankelijk bleek, vorst en volk steeds nauwer vereenigde. Op die grondwet berust
een staatsregeling, uitgaande van twee groote beginselen. Allereerst, dat een volk,
hetwelk een zeker peil van beschaving en karakter heeft bereikt, alleen
gehoorzaamheid verschuldigd is aan wetten, op welker samenstelling het zelf invloed
heeft gehad en die daarna door de koninklijke sanctie als voor allen bindend
gestempeld worden. En voorts, dat de vertegenwoordigers der natie, aan geheel
onbelemmerde verkiezingen hun mandaat moeten danken, opdat alleen zij, die zich
door wijsheid en belangeloosheid onderscheiden tot die hooge verantwoordelijkheid
geroepen worden.
Wel is dan ook koning Willem III bevoorrecht boven andere vorsten. Zijn gebied
is beperkt, en zijn staat bescheiden, maar zijn verhouding tot zijn volk is zoo gelukkig
mogelijk. Hij draagt een naam, die door tal van herinneringen populair is - en het
doet Potgieter goed, dat omgekeerd door dien naam ook die herinneringen weer onder
de natie levendig worden, - den naam van den stadhouder Willem den derden, den
grooten kampioen voor het Protestantsch beginsel der gewetensvrijheid tegenover
het trotsche Frankrijk, dat Spanje opgevolgd is als vertegenwoordiger van het
Katholieke dwangprincipe. De taak van koning Willem III is oneindig veel lichter
dan die van zijn grooten voorzaat. Wel heeft ook hij met verschillende partijen
rekening te houden, doch hij staat er boven. Of hij zijn raadslieden uit de eene of de
andere richting kiest, allen beginnen steeds met in zijn handen den eed van trouw af
te leggen. Dat kweekt een eendracht, als de stadhouder-koning noch hier, noch in
Engeland ooit gekend heeft; steeds had hij een partij naast en een andere partij
tegenover zich. Toch blijft er in die gunstiger omstandigheden ook voor dezen Willem
III een hooge en dankbare roeping weggelegd. Voor hem ligt een grootsche taak in
het verre Indië. Moge hij zich opgewekt gevoelen om daar andere toestanden te
schep-
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pen, niet slechts door hier en daar het lot van den inlander iets te verzachten, maar
door het voorbereiden en steunen van afdoende maatregelen, die een eind zullen
maken aan het daar heerschend dwangsysteem en hem de eeuwige dankbaarheid
zullen verzekeren van al die honderdduizenden, die er tot heden onder lijden.

IV.
En nu de vlaggen in top, op huizen en torens, in eigen havens en op vreemde reede,
de vroolijke driekleur, die het eerst van de vaartuigen der Watergeuzen heeft
gewapperd en ook thans weer op alle zeeën in eere rondzwaait! Laten ze blijde
wapperen, van 't verre Oosten, waar ons kleine land Japan heeft doen ondervinden,
dat het zijn rechten niet straffeloos laat schenden, tot in 't verre Westen, waar het zijn
humanen zin heeft bewezen in de vrijmaking der West-Indische slaven!
En bij de vlaggen feestelijk groen! De Novembermaand is er niet gunstig voor,
maar sparrengroen is er altijd, en waar de bloemen ontbreken, daar doe het Oranjelint
dienst. En is het te guur om in de open lucht feest te vieren, geen nood! er zijn zalen
in overvloed! Daar volksbals aangericht en bewezen, dat de Nederlanders nog altijd
met Hendrick Spieghel den Lof van het dansen zingen! Maar vooral in de groote
steden geen kosten gespaard en om die talrijke slavende schare gedacht, die voor
haar harden arbeid ook recht op wat levensgenot heeft! Doch is het waarlijk de
ernstige bedoeling die arme zwoegers wat te verheffen, dan ook iets meer gegeven
dan een ras gedoofde illuminatie en wat vergankelijk vuurwerk!....
Hier valt de dichter zich zelf in de rede en verbaast zich over zijn eigen naïeve
wenschen. Immers de kunst om origineel en verheffend feest te vieren, die aan het
voorgeslacht der 17e eeuw in zoo hooge mate eigen was, die kunst schijnt wel geheel
verloren gegaan. Loopt het in onze dagen, zoowel in lager als in hooger kring, niet
steeds op vervelende feestmaaltijden en eindelooze toasten uit? Wanneer toch zal er
weer eens een tijd aanbreken, zoo rijk aan schoonheidszin als de schitterende dagen,
toen Frederik Hendrik den tachtigjarigen worstelstrijd een einde deed nemen! Wanneer
zal weer onder ons wakker worden dat volle welbehagen in het frissche, rijke leven,
dat Breeroo's en Jan Steen's te voorschijn roept om in het kleine en alledaagsche den
humor te ontdekken, maar ook Von-
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dels en Rembrandts om het hoogste en verhevenste in klank en beeld te brengen.
Eerst dan, als die wedergeboorte aanbreekt, eerst dan zal onze onafhankelijkheid
waarlijk voltooid zijn. Is er schooner bewijs voor den hoogen zin der vaderen
denkbaar, dan het feit, dat de Amsterdamsche vroedschap haar vreugde over den
Munsterschen vrede uiting gaf in de stichting van het achtste wereldwonder op den
Dam, en Amalia van Solms de heldendaden van haren gemaal deed vereeuwigen op
de wanden der Oranjezaal in het Huis ten Bosch? Waarom zou er thans niet iets
dergelijks geschieden en een blijvende kunstschepping, een nieuw Museum voor de
schatten onzer schilderschool of een Paleis voor de Volksvertegenwoordiging, aan
het nageslacht getuigen, dat ook het Neerland onzer dagen op geniale wijze wist feest
te vieren? Want, leeft er waarachtige dankbaarheid in de harten voor den zegen in
1813 ondervonden, dan uite die dankbaarheid zich ook in verhoogd nationaal leven
op elk gebied en in het bijzonder op dat der kunst. Zonder dat blijft de viering van
ons herwonnen volksbestaan slechts een roes van vergankelijke opgewondenheid!
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Aanteekeningen.
I.
1.
Er flikkerde aan den voet der duinen
Er schitterde op die blanke kruinen
Wat glans van daar de vrijheid schoot.

De aankondiging van den onderwerpszin in den derden regel in het er der beide eerste
is een nabootsing van Hoogduitschen zinbouw. De zin is echter duidelijk: de glans
der Engelsche vrijheid wierp zijn weerschijn op onze kusten, bleef hier de hoop op
verlossing levendig houden.
2. Toch, levende in een wâ gewikkeld. Men vergete niet, dat P. hier voortdurend
Holland toespreekt. Eenige regels vroeger heeft hij gezegd, dat H. de vrijheid lief
had tot den dood, hier zet hij de beeldspraak voort. Holland is ‘levend in een lijkwâ
gewikkeld,’ alzoo slechts schijndood. En hiermede wordt het ‘Herrijze ik!’ van 7
regels verder duidelijk. Hogendorp wordt voorgesteld als hoorende, dat het
schijndoode Holland uit zijn wade wil verrijzen.

II.
3. En wat vermaking ze onderzoeke. Vermaking voor nalatenschap is een zeldzaam
woord, maar zoowel de Woordenlijst als Van Dale vermelden het. P. gebruikt het
ook in Isaac da Costa:
‘Wanneer niet da Costa een grootscher vermaking
Dan Vondel of Bilderdijk liet aan de faam.’

4. Voor ied'ren stoot gewiekte bal. De bedoeling is natuurlijk, dat de republiek te
vergelijken was bij een pluimbal, gereed om aan iederen stoot te gehoorzamen, alzoo
volkomen passief. De geheele uitdrukking is een bepaling van gesteldheid, die bij
we behoort, schoon de auteur onze republiek in gedachten heeft, een constructie naar
den zin, als meer bij P. voorkomt.
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Potgieters beschouwingen in dit gedeelte herinneren aan het oordeel van Thorbecke
in zijn Historische schetsen: ‘Zij (de Republiek) had haar tijd lang overleefd.... Het
oude samenstel was, toen het door den machtigen stroom van 1789 werd bereikt,
reeds ziel- en wezenloos.’
5.
Wie dorst zijn leven ons beschrijven,
Als had hij niet vergeefs geleefd?
Den moed zijn meening trouw te blijven,
Wie die hem had? wie die hem heeft?

Herhaaldelijk zijn er klachten geuit, dat de mannen, die de jaren 1787-1813
meegemaakt hebben, zoo gesloten geweest zijn. Dat heeft o.a. Th. Jorissen
ondervonden, die in het Voorbericht van zijn Bijdragen tot de Geschiedenis der
Omwenteling van 1813 allerlei uitvluchten mededeelt, waaronder hem inzage van
familiepapieren geweigerd werd. ‘In dit opzicht, zegt hij, is de wensch geoorloofd,
dat ons volk wat ijdeler moge worden, en onze memoiren-literatuur daardoor rijker.’
Zoo is het bv. bekend, dat er gedenkschriften van A.R. Falck bestaan, maar dat de
uitgave daarvan door zijn uitdrukkelijk verbod verhinderd is. Op de eerste bladzijde
moet hij zijn vloek uitspreken over dengene, die ooit dat verbod overtreden mocht.
Uit de regels, die Potgieter laat volgen, blijkt dat ook hij die terughoudendheid
hoofdzakelijk gebrek aan moed vindt. Bij Falck zal het wel wat anders geweest zijn,
maar voor het meerendeel waren de mannen van 1813, zooals Busken Huet1) ze
betiteld heeft, meest ‘berouwvolle keezen en in hovelingen verkeerde demokraten,’
die hun patriotsch verleden liefst vergeten zagen. Ook in zijn Daags na het feest (dl.
V) laat Huet zich in dezen geest uit: ‘Sommigen van de jongeren onder hen hebben
naderhand hunne afkomst verloochend en zich geschaamd voor hunne eerste liefde.
Dit stond hun leelijk; en misschien is die ontrouw de reden, dat men in den
tegenwoordigen tijd voor hunne tweede grootheid zoo weinig hoogachting koestert.’
6. Wat weegschaal zijn moest te zien slingeren = zoogenaamd de weegschaal te
zien hanteeren. De bedoeling is, dat Napoleon na zijn val beoordeeld werd door
lieden, die niet tot zijn schouder konden reiken. Of gelijk Béranger zong:

1) Lit. Fantasieën VI, Cornelis van Lennep en de zijnen, bl. 87.
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‘Voyant qu' Achille succombe,
Les myrmidons hors des rangs
Dansent gaîment sur sa tombe:
Les petits vont être grands!’

III.
7. 't Mopsje. De bekende liedeboekjes der 17e en 18e eeuw, in klein, handig formaat,
die de gasten bij gezellige bijeenkomsten meebrachten en die voor den dag kwamen,
als er gezongen moest worden. Het Hoornsche Mopje was zeer vermaard.
8. Als zich hun duizendst jaar besloot. Het is duidelijk, dat de dichter hier aan de
viering van het duizendjarig bestaan van het Russische rijk denkt.
Dat hij met de ‘andren, die voor krijgsroem leven’ de Franschen op het oog heeft,
is minder stellig, maar toch niet twijfelachtig, als men bedenkt, dat het gedicht van
1863 dagteekent. Pruisen, dat thans ook in aanmerking zou kunnen komen, waar het
liefde voor militair vertoon geldt, had destijds als militaire mogendheid nog weinig
te beteekenen.
9. In middeleeuwschen tooi. Een der eerste staaltjes der hier bedoelde voorliefde
der Engelschen voor overoude gebruiken bij hun feesten, is wel de jaarlijksche intocht
van den Lord-Mayor in de City. Ook in hun rechtszalen en bij academische promoties
blijkt hun gehechtheid aan ouderwetsch costuum.

IV.
10. Oranje en Neerland! enz. Schoon het hier volgend gedeelte geen toelichting
vereischt, zij toch even gewezen op den fraaien symmetrischen bouw van de eerste
helft der strophe, waar tegenover het harde oordeel, dat soms over Oranje en Neerland
gehoord wordt, de opvatting gesteld wordt, die de dichter voor de juiste houdt.
11. Of tot haar dienst wordt gij herkoren, maar zoeter last u opgelegd. Gelijk uit
de paraphrase is gebleken, denk ik bij deze regels aan de bedoeling van het Weener
Congres om het vereenigde Noord- en Zuid-Nederland tot een bolwerk tegen Frankrijk
te doen dienen. De ‘zoetere last’ was: den vrede te helpen bewaren.
12. Teloorgesteld, haast half Europa! Bij dit slot der 4e strophe
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is het wel noodig te bedenken, dat omstreeks 1863 èn in Frankrijk èn in Duitschland
nog weinig staatkundige vrijheid heerschte.
13. 't Handvol zaads. Zaad behoort hier gewoon opgevat te worden als koren, niet
als zaaikoren. Onder de boeren komt het nog voor, dat zij met zaad niet het
uitgezaaide, maar het geoogste graan bedoelen.

V.
14. Hoe wij 't den eersten Willem danken, en zeven regels verder: Gelouterd gaf hij
't andermaal. Waarop slaat dit voornwd. 't? Het komt mij voor, dat het een terugslag
is op het slot van de 3e strophe, waar sprake is van het ‘verbond tusschen vorst en
volk,’ waarvan in de 4e strophe de oorsprong en het herstel bezongen is, terwijl nu
in de 5e de bezegeling van dat verbond in een grondwet tot nieuwe dichterlijke
overwegingen stof geeft.
15. Ons liefst, wijl hij in u herleeft. Deze regel is wat duister, en ik weet er alleen
een zin aan te hechten, als ik in ons een aanduiding van den dichter zelf zie. Potgieter
heeft altijd zulke goede verwachtingen van het herleven der 17e-eeuwsche
herinneringen gehad, en zoo is de naam van Willem den Derden hem dus vooral lief,
omdat die naam den grooten stadhouder weer wat meer in herinnering kan brengen.
16. Gij, die gebiên zult: ‘er zij dag!’ Tot recht verstand van het slot dezer strophe
herinnere men zich, dat in de dagen van 1863 de koloniale quaestie, de oppositie
tegen het cultuurstelsel, in 1860 aangebonden door Baron Sloet tot Oldhuis en Baron
van Hoëvell, zich aan het ontwikkelen was. De dichter hoopte alzoo, dat die beweging
tot vrijmaking van den inlander 's Konings krachtigen steun zou mogen verwerven.

VI.
17. Als zich Japan aan u vergrijpt. Dit is een zinspeling op het gebeurde in 1863,
toen de Daimio van Nagato plotseling de vreemde schepen, waaronder ook
Hollandsche, in de straat van Simonoseki liet beschieten. O.a. raakte de Hollandsche
Medusa erg
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in 't gedrang. Eerst na het verschijnen van Potgieters gedicht, volgde in Sept. 1864
de straf, toen een vloot van Engelsche, Fransche, Hollandsche en NoordAmerikaansche schepen Simonoseki bombardeerde en de vestingwerken verwoestte,
een schade, waarvan zich de stad niet heeft kunnen herstellen. Jhr. de Casembroot
heeft zich daar den naam van ‘held van Simonoseki’ verworven.
18. Nu Massa's zweep niet langer nijpt. De wetten tot afschaffing der slavernij in
Westindië zijn van 8 Aug. 1862.
19. Die ons, als Rembrandt, licht leer scheppen. Licht scheppen is een term, dien
P. gaarne gebruikt, als hij Rembrandt gedenkt. Vgl. zijn Isaak da Costa.
‘En uwer verdraagzaamheidswolk van getuigen
Gloort eeuwig op Rembrandts zich licht scheppende ets.’

Het woord dient dan om R.'s kunst te karakteriseeren. Potgieter gebruikt het ook als
een dichterlijke omschrijving van het etsen. Vgl. Watersnood (Poezy II, 60).
‘En 'k zal uit onweerslucht den laaien bliksem sling'ren
Licht scheppend door een dwarelstreep.’

20. De Oranjezaal en 't Amstelwonder. Het Huis ten Bosch in zijn geheel is eigenlijk
door Amalia van Solms ter gedachtenis van haar gemaal gesticht. De Oranjezaal is
een octogoon, waarvan de wanden alle tooneelen uit het leven van Frederik Hendrik
voorstellen. De hoofdwand wordt ingenomen door een groote allegorische voorstelling
van Jordaens, waarop de Prins over vijanden van allerlei aard: ziekte, ondeugd, enz.
zegeviert. De andere stukken stellen het leven van den Prins voor, van het oogenblik,
dat Pallas hem uit de handen zijner moeder aanneemt, tot zijn dood.
Ook het Paleis op den Dam is een herinnering aan den Munsterschen vrede. De
inwijding had plaats 29 Juli 1655.
Aan het slot der paraphrase heb ik mij veroorloofd in te lasschen, wat ik vermoed,
dat de dichter bedoeld heeft. Een voorstel tot het stichten van een Paleis voor de
Staten-Generaal is in die dagen inderdaad aangenomen, maar aan de uitvoering van
het besluit schijnt nooit ernstig gedacht te zijn.
C.H. DEN HERTOG.
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Bloemlezing uit het woordenboek der Nederlandsche taal.
Derde deel. - Eerste Aflevering.
Boek. Dit woord, dat in 't Gotisch ‘letter’ beteekende, en vandaar uit in alle
Germaansche talen overging en den zin van ‘geschrift’ verkreeg, dien het in
eerstgenoemde taal, wanneer het meervoud werd gebezigd, ook reeds bezat, brengt
men gewoonlijk in verband met het voorgaande woord, omdat, volgens berichten
van Tacitus, de Germanen hunne runen op takken van vruchtdragende boomen
kratsten. Volgens latere onderzoekingen gist men, dat er in het Germaansch een
woord bôk heeft bestaan, dat eerst ‘beukebast,’ daarna ‘plankje van dien bast’ en
eindelijk ‘rune, letter' zou beteekend hebben. Het meervoud böka zou dan, ook toen
de Romeinen eene andere wijze van schrijven hadden ingevoerd, als collectief in
den zin van ‘letters, geschrift’ zijn gebleven en later als enkelvoud zijn opgevat en
verbogen. Voorheen werd het woord ook mannelijk gebezigd, doordat men die bouc,
dat eigenlijk een meervoud was, voor een enkelvoud aanzag.
Onder de uitdrukkingen, in verband met dit woord, merken wij de volgende
uitdrukkingen op:
Het boekje van den duivel, denkelijk hetzelfde als het duivelsprentenboek of het
boek met 52 bladen, naam van ‘het kaartspel.’
Het Houten Boek, het Roode Boek, namen van boeken, waarin de rechten en
privelegiën der gilden vermeld stonden.
Het Gulden Boek, voorheen te Venetië het boek, waarin de namen der patricische
geslachten waren opgeteekend; thans een boek, waarin vorstelijke bezoekers van
musea, enz. hun naam schrijven.
Blauw Boek, Geel Boek (veelal als koppeling, met een koppelteeken geschreven),
bundel stukken en bescheiden betreffende eenig punt van buiten- of binnenlandsch
staatsbeleid, door de regeering
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aan de volksvertegenwoordigers overgelegd; aldus, in navolging van het Engelsch
en Fransch, genoemd naar de kleur van het omslag. In de jongere taal der dagbladen,
en alleen met betrekking tot andere landen. Zoo zijn de ‘Officieele Bescheiden,
gewisseld met d e Engelsche Regeering in zake de Conventie van Londen’
(Amsterdam, 1884) bekent als Het Groene Boek der Transvalers.
In een hoekske met een boekske is de bekende spreuk van Thomas à Kempis, aldus
vroeger onder zijne beeltenis in het klooster op den Sinte-Agnietenberg te lezen.
Boekanier. Evenals het Engelsche buccaneer is ons woord ontleend aan het
Fransche boucanier, afgeleid van het werkwoord boucaner en dit van het naamwoord
boucan. Dit laatste is de Fransche spelling van een woord, dat, uit een der talen van
Brazilië afkomstig, in de 16de eeuw door de Europeanen naar Guyana en West-Indië
is overgebracht. Het beteekende oorspronkelijk ‘houten rooster, waarop de
inboorlingen hun vleesch braadden of roostten.’
Vervolgens werd deze naam gegeven aan de Fransche jagers van St.-Domingo,
die het vleesch der wilde ossen en zwijnen dus toebereidden (Fransch boucaner) en
die later to zeerooverij vervielen. Vandaar dat de naam later gegeven werd aan alle
vrijbuiters in die streken en bij verdere uitbreiding voor ‘zeeroover’ in 't algemeen
werd gebezigd.
Boekhandelaar. Boekhandelaar en boekhandel zijn betrekkelijk jonge woorden.
Iemand, die boeken (veelal door hem zelf gedrukt) uitgaf en verkocht, heette vanouds
boekverkooper en zijn bedrijf werd boekverkoopen, boekverkooperij, boeknegotie,
boeknering of boekverkoopersnering genoemd. Daarnevens kwamen in de 18de eeuw
boekhandelaar en boekhandel, voorheen zeldzaam, maar algemeen in zwang,
denkelijk niet zoozeer, omdat deze woorden beter den eerst in dien tijd opkomenden
eigenlijken handel in oude boeken mede omvatten, als wel, omdat zij het bedrijf als
een tak van den vooral hier te lande aanzienlijken, grooten koophandel, niet meer
als eene nering kenmerkten, en den stand der boekverkoopers derhalve verhoogden.
Dit blijkt duidelijk uit een plaats in het tijdschrift Sem, Cham en Japhet (Ao. 1800),
alwaar naar aanleiding eener aankondiging van een ‘boekhandelaar’ wordt opgemerkt:
‘De Titulatuur van Boekverkooper schijnt in onze dagen bij veelen te oud en te
gemeen te zijn geworden.’ Daarenboven werden boekhandel en boekhandelaar
aanbevolen door hunne eenparigheid, en zal het Hoog-
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duitsch, dat wel Buchhandlung en Buchhändler, maar geen Buchverkäufer kent, hier
zijn invloed hebben doen gelden. Terwijl boekhandel de oudere woorden geheel
verdrongen heeft, is boekverkooper naast het jongere boekhandelaar nog heden ten
dage in volle gebruik, en wel in geheel dezelfde beteekenis. Eene onderscheiding,
waarbij men onder boekhandelaars alleen de ‘eigenlijke handelaars in (oude) boeken,
de antiquaren,’ onder boekverkoopers alleen de ‘uitgevers en de debitanten’ verstond,
zou eigenlijk volkomen juist zijn; doch zij is vroeger evenmin als thans gemaakt:
beide woorden duiden gelijkelijk de ‘uitoefenaars van alle drie de takken van den
boekhandel’ aan. Alleen is boekhandelaar, evenals boekhandel, meer de officiëele
benaming, boekverkooper meer in het dagelijksch leven gebruikelijk.
Boekhouden. Door dubbel of Italiaansch boekhouden, ook koopmans boekhouden
geheeten, verstaat men eene door de Italianen in de 16de eeuw uitgevonden methode,
hierin verschillende van het enkel boekhouden, dat alle posten dubbel geboekt worden
(t.w. als vermeerdering van schuldvordering tegen vermindering van waren, of als
vermindering van kas tegen vermeerdering van waren), en dat het zich uitstrekt over
alle deelen eener bezitting of handelszaak.
Boekstaaf. Dit woord, dat in onderscheiden vormen in de Germaansche talen
voorkomt, zal oorspronkelijk ‘beukestaf, beukestokje’ beteekend hebben en vervolgens
bij overdracht ‘daarin gekraste rune, schrijfteeken, letter.’ In sommige
Oudgermaansche talen werd staf voor ‘letter’ gebruikt, weshalve boekstaaf ook wel
eens is opgevat als samenstelling uit boek en staaf, in dat geval zou het woord van
den aanvang af ‘schrijfteeken’ hebben beduid. Het woord schijnt in het eigenlijke
Nederlandsch, buiten den dichterlijken en den hisstorischen stijl, nooit recht gewoon
te zijn geworden. Hoewel het in het Middelnederlandsch enkele malen voorkomt,
wordt het reeds door Kiliaan en later door Marin als ‘Hoogduitsch’ genoemd.
Boekweit. Samengesteld uit boek en weit, letterlijk dus ‘beukentarwe,’ een naam
aan de plant gegeven om de overeenkomst harer vrucht in vorm met de drievlakkige
boekenoten, in smaak met de weit. In de 15de eeuw uit Azië naar Europa
overgebracht, werd dit gewas in Nederduitschland en de Nederlanden welhaast zeer
algemeen: in 1440 vindt men het hier te lande reeds vermeld. Vandaar, dat de naam
in den mond des volks op allerlei wijzen vervormd werd.
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Boekzaal. In 1692 werd door P. Rabus een maandschrift begonnen onder den titel
van: De Boekzaal van Europa. Later kreeg het den naam van: De Boekzaal der
Geleerde Wereld en heeft tot 1863 bestaan. In kerkelijke kringen vooral werd het
veel gelezen wegens zijne beoordeeling van godgeleerde werken en zijn kerknieuws.
Boel. In het Middelhoogduitsch, Middelnederduitsch en Middelnederlandsch naar
't schijnt, aanvankelijk een vertrouwelijke naam voor een broeder (hetzij volle of
halve broeder of zwager), bij uitbreiding ook voor andere nabestaanden, gildebroeders,
enz. Op grond hiervan heeft men gegist, dat boel reeds in het Oudgermaansche
tijdperk bestaande liefkoozende vorm zou zijn, afkomstig uit de kindertaal. Hoe dit
zij, uit het bovengenoemde gebruik schijnt de latere toepassing als vleinaam tusschen
gelieven te zijn voortgekomen. Aanvankelijk werd het tot en van den vrijer gezegd,
eerst later ook van den vrijster; in het Middelnederlandsch en nog later bleef het
grammatisch geslacht mannelijk, ook wanneer er sprake was van eene vrouw. Wat
de ongunstige opvatting betreft, het woord is reeds vroeg meestal gebezigd met
betrekking tot min of meer dartele, onkuische minnarijen, doch eerst later uitsluitend
in afkeurenden zin. Gaandeweg werd het echter alleen gebezigd van verboden, of
althans oneerbaren omgang tusschen (gehuwde of ongehuwde) mannen en vrouwen,
en dientengevolge, naar de strengere begrippen van zedelijkheid, eene smadelijke
benaming, bijna op ééne lijn staande met pol, en niet zeer verschillende van hoer.
Het best te vergelijken is ons lief(je), dat ook als vleinaam, doch evenzeer als
minachtende benaming gebezigd wordt, vergelijk ook Fransch mon ami met
Middelnederlandsch amijs. Een opmerkelijke overeenkomst in beteekenis vindt men
bij Nederlandsch snaar en snoer, oorspronkelijk ‘schoondochter,’ thans bijna
‘lichtekooi’ (hoeren en snoeren). Thans is boel alleen nog in hoogeren stijl
gebruikelijk.
Boeman. Een spook, een denkbeeldig wezen, waarmede men stoute kinderen bang
maakt, of naar bed jaagt. Als volkswoord hier en daar in gebruik. Dit woord komt
in onderscheidene vormen in de Germaansche talen en tongvallen voor. Uit deze kan
in later tijd, met verzwakking van het oude volksgeloof, door de bijgedachte van het
tusschenwerpsel boe, het jongere boeman ontstaan zijn, dat thans nog alleen de
algemeene voorstelling van ‘de zwarte man,’ uit Van Alphen, opwekt, min of meer
met den duivel vereenzelvigd. Misschien echter is boeman rechtstreeks van boe
gevormd, zoodat
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de boeman de man is, die de kinderen door boe! te roepen verschrikt.
Boer. Dit woord is in oorsprong hetzelfde als het Middelnederlandsche (ge)bure,
Nieuwnederlandsch (ge)buur, een afleidsel van Oudgermaansch bûr, ‘woning.’ Naast
de oorspronkelijke beteekenis, die van ‘woninggenoot,’ later die van ‘aanwoner,’
kreeg het woord ook den zin van ‘plattelandbewoner.’ In die streken waar het
Oudgermaansche markwezen ten deele in stand is gebleven, blijkt de oorspronkelijke
eenheid der beide woorden boer en buur, zoowel in vorm als in beteekenis, dan ook
nog duidelijk: de plattelandsbewoners (bûren) zijn daar in betrekking tot elkander
buren, d.i. ‘markgenooten,’ doch tegenover de stedelingen boeren. Etymologisch is
boer derhalve een met buur. Met bouwer heeft men het te allen tijde in verband
gebracht; doch eigenlijk is het in oorsprong daarmede slechts uit de verte verwant,
in zoover het grondwoord van bouwer en dat van boer beide van denzelfden wortel
bû, ‘wonen, den akker bebouwen’ afstammen. In het Nieuwhoogduitsche Bauer zijn
beide woorden samengevallen.
Behalve in andere beteekenissen komt boer in bijzondere toepassing voor op de
Hollandsch sprekende kolonisten van Zuid-Afrika, inzonderheid op die van de
Zuidafrikaansche Republiek (Transvaal) en den Oranje-Vrijstaat. Tengevolge van
het veelvuldig gebruik van Boors of Boers in 't Engelsch, is het eigenlijk een
volksnaam geworden, en als zoodanig met eene hoofdletter geschreven.
Het meervoud Boers, dat men ook in Nederlandsche geschriften wel eens leest, is
een slaafsche navolging van het Engelsch; de ‘Afrikaanders’ noemen zich zelven als
van ouds boere(n).
De boer in het kaartspel werd voorheen ook boef en knecht geheeten. Ook komt
dit woord in den naam van verschillende kaartspelen voor.
A.M. MOLENAAR.
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Verscheidenheden.
Ik heb een appeltje met je te schillen.
Het Woordenboek zegt (II, 552): ‘Een appeltje (met iemand) schillen, eene netelige
zaak met iemand afhandelen, hem onderhouden over iets dat hem niet aangenaam
zijn kan; - te schillen hebben, hem over iets moeten onderhouden, om hem de les te
lezen.’ Natuurlijk vraagt men zich af wat voor onaangenaams er toch gelegen kan
zijn in het schillen van een appeltje. Harrebommée geeft geen licht, evenmin Tuinman,
doch deze gebruikt eene gelijkbeduidende uitdrukking, die in verband met een
gezegde, dat ik onlangs in een oud kluchtspel vond, den oorsprong van de zegswijze
verklaart. Onder het spreekwoord ‘ik heb een eitje met u te pellen’ lezen we bij hem
(1, 110): ‘Hetzelve is, ik heb een appeltje met u te schellen; 't geen ook op den
twistappel kan zien. Dit wil zeggen, ik heb iets met u te verhandelen en den kerfstok
af te doen. Maar hoe word dat te pas gebragt? Is het om dat door 't pellen en schellen
de schel van 't ei, of van den appel wordt afgelicht en 't binnenste ze bloot gelegt?
Dan kan het toegeëigent worden op het ontwimpelen van eene zaak. Daar na gelykt,
Ymand met de billen bloot leggen.’ Tuinman zit blijkbaar met de opheldering verlegen,
evenals Sprenger van Eyk die hem napraat (i.v. ei, III, 20): ‘Ik heb een eitje met u te
pellen, is hetzelfde als: een appeltje met u te schillen, en zegt: ik heb iets met u te
verhandelen. Maar waarom ei of appel daarbij te pas gebracht? Zou het niet zijn,
omdat het ei door het pellen, en de appel door het schillen, van het buitenste wordt
ontdaan en het binnenste te voorschijn wordt gebragt?’ Reeds J. de Brune spreekt in
zijn ‘Nieuwe Wyn in oude Le'erzacken (Anno 1636)’ op bl. 130 onder het hoofd
Straffe, Bestraffen, Berispen, van: Hy zal dat eytjen moeten pellen. Toch kan hun
‘eitje’ ons van nut zijn.

Noord en Zuid. Jaargang 17

190
In het kluchtspel ‘De berooide Student’ van J. Nooseman1) heeft Elsje de ‘Meulnaerin’
haar ‘pol’ bij de onverwachte tehuiskomst van haar man onder een ton verstopt. Een
student die, onder een bank verscholen, al haar doen en laten bespied heeft, wordt
door den ‘Meulnaer’ mee in huis genomen; hij geeft zich voor toovenaar uit en maakt
onder het spreken van allerlei brabbeltaal den molenaar eerst bekend met het
voorhanden zijn van lekker eten en drinken, dat voor den ‘pol’ meegebracht en door
de molenarin opgeborgen was, om hem vervolgens diets te maken, dat hij den
‘drommel’ kan oproepen onder welke gedaante hij wil. Hij laat daarop den ‘pol’,
dien hij ongemerkt vermaand heeft te doen wat hij zegt, van onder de ton te voorschijn
komen en daarna weer verdwijnen. Dat alles geschiedt tot groote verbazing van den
mole naar, die in den gewaanden ‘drommel’ een' buurman herkend heeft. Als haar
man naar bed is gegaan, zegt Elsje tot den student:
Ick heb ien uye met jou te schille, hoor hier jy knappe gast,
Hadje geen harmhartigheyt, datje mijn brocht insulcken last?

Hier gis ik, dat we den oorspronkelijken vorm hebben van ons ‘ik heb een appeltje
met je te schillen.’ Het schillen van een ui doet de oogen tranen; vandaar dus dat
men zeide ‘ik heb een ui met je te schillen,’ als men iemand de les wilde lezen, hem
wilde onderhouden over iets, dat hem onaangenaam moest zijn. In plaats van ‘ui’
zal men ook wel ‘uitje’ gezegd hebben; dat zal later verwisseld zijn met ‘eitje’;
vandaar De Brune's en Tuinman's ‘ik heb een eitje met je te pellen’ Nu eens ‘uitje’
in ‘eitje’ veranderd was en men de oorspronkelijke zinspeling op het tranen verwekken
had prijsgegeven, kwam het appeltje al heel gemakkelijk in plaats van het eitje.
Wellicht werkte de zegswijze ‘voor een appel en een ei’ daartoe ook wel mee.
Utrecht.
P.H. VAN MOERKERKEN.

1) J. Noosemans Beroyde Student. Gespeelt op d' Amsterdamsche Schouburg. Den Tweeden
druck (Vignet: Bijenkorf, In Liefd' Bloeyende). t' Amsterdam. By Dirck Cornelisz. Houthaeck,
Boeckverkooper, op de hoeck van de Nieuwezijds Kolck. In 't jaer 1657.
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Het praeteritum docht.
Als verleden tijd van het verbum met verschoven praeteritum dogen, deugen gold
in de 17e eeuw nog vrij algemeen de vorm docht, Mnl. dochte, Ohd. tohta. B v.:
platte. Cosijn ick sien g'en sult u leven noot meer deugen.
potscherf. Dat waer my leet, want nooit en docht ick van te voor.
De Bie, Madam Sacatrap, bl. 15.
Floor. Ik hebze nochtans flus beide-gaar in den Hel gezien, zoo 'k niet
beter weet,
Wijf zy biegten zulke dingen, ik zeg noch zy dochten niet een beet.
Knier. Schaamje datje van de vroome quaat zegt, het bennen lui met eeren.
J. Noozeman, Bedrooge Dronkkaert, 1679, bl. 26.
En sey wat dat de Huyt aan Doode lieden docht.
G. Agier, Seven Hooft-Sonden, 1682, bl. 63.
Daarom klaagden ik het aan myn Ouders, en die nammen der me van daan.
Kwam ik dan weêr by een ander, daar docht het ook niet.
E. Krook, De Buitenspoorige Toebakminnaar, 1697, bl. 18.
Als participium perfectum gebruikt Cats den vorm gedocht, welke onder den invloed
van het praeteritum, naar analogie van het verleden deelwoord van denken zal
gevormd zijn. In 't Mnl. luidt het ghedogen.
Men wist niet hoe het quam, maer die het ondersocht
Vont dat haer voester-wijf niet veel en had gedocht.
Cats, Houwelyck

Een niet onaardige, ofschoon eenigszins gezochte woordspeling van dit docht =
deugde met docht = dacht geeft Huygens in het volgende Sneldicht.

Nachtdief.
Trijn pleitte voor haer' Mann, wanneer hy op sijn pad
Somtijts by Noorder Sonn een deur ontgrendelt hadd;
Het scheen wel waer te zijn; maer seis', haer Mann en docht niet
Dat het uytkomen Souw: 't Was soo, haer Mann en docht niet.
Koren-bloemen, II, 1672, bl 275.

Grijpskerk.
K. POLL.
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Cats' Liefdes Vossevel.
De Zuidhollandsche historie van Liefdes Vossevel uit den Trouringh van Cats, de
geschiedenis van een armen schooier, die door zijn brutaal en listig optreden een
rijke weduwe weet te dwingen hem tot man te nemen (waarover men vooral Busken
Huet, Litt. Fant., I, bl. 68 vlgg naleze), maakt ook het onderwerp uit van een
zeventiende-eeuwsche klucht, met name van P.W. van Haps' Het Huwelyk door List.
Blyspel t' Amsterdam, by de Erfgen: van J. Lescailje. 1694. De personen dragen er
andere namen, maar de fabula is dezelfde. Geen wonder, dat dit zoo hij uitstek
populaire verhaal van Cats ook aan het tooneel werd dienstbaar gemaakt.
K. POLL.

Een Sneldicht van Huygens.
In zijn Cluys-werch heeft Huygens een onverholen afkeer aan den dag gelegd voor
de gasterijen en drinkgelagen van zijn tijd. Sober en degelijk als hij was, kon hij geen
behagen scheppen in overlading der maag en zoutelooze conversatie. Die geaardheid
heeft hem waarschijnlijk ook het volgende geestige Sneldicht in de pen gegeven, dat
een navolging is van een epigram van Martialis.

Aen klaes.
Klaes, noodt ghy my te gast by vijf-en-twintigh Gasten?
Van all' die ghy daer noemt en ken ick 'er niet een;
Ey laet my liever t' huys wat peuselen, of vasten
Met goede kennissen: ick eet niet geern alleen.
Korenbl II, bl. 331.

Bij Martialis aldus:

Ad fabullum.
ignotos mihi cum voces trecentos,
quare non veniam vocatus a te
miraris, quererisque, ligitasque.
Solus coeno, Fabulle, non libenter.
K P.
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Invloed van Garnier op enkele onzer dramatisten in het begin der
17e eeuw.
Busken Huet heeft het beweerd en Camille Looten heeft het met de stukken trachten
te bewijzen, dat Vondel's eerste wegbereiders naar het tooneel Franschen zijn geweest,
in het bijzonder Garnier. Gene zegt: ‘Vondel heeft op Garnier's schouders gestaan
en vaak een hooger vlucht genomen. Niet zelden ook is hij zinrijker.’ (Het Land van
Rembrand, IIb 249). Eene aanhaling uit Jodelle's Didon en een rei uit Garnier's Juifves
gaan deze bewering vooraf. De tweede is van meening, dat uit Vondel's Hierusalem
Verwoest duidelijk blijkt, dat de dichter Garnier's La Troade en Les Juifves voor
oogen gehad heeft: de eerste drie bedrijven hebben nagenoeg dezelfde inrichting en
in enkele koren ziet hij overeenkomst (Etude littéraire sur le poète Néerlandais
Vondel). Dr. A. Hendriks zet in zijne dissertatie breedvoerig uiteen, wat Vondel te
danken heeft aan de studie van Du Bartas (Joost van den Vondel en G. de Saluste
Sr. du Bartas). Ook Dr. H.J. Polak stemt met Busken Huet in: ‘.... of ik heb het lezen
verleerd, of Huet bewijst in het onderhavige geval wel degelijk hetgeen hij bewijzen
wil. Niet, dat Vondel Garnier of Jodelle of De la Taille of een ander der zoogenaamde
dichter-pleiade heeft nagevolgd, dat wil zeggen: herkenbaar en in het oog vallend
nageschreven of vertaald, maar dat hij zijn stof voor een deel aan deze ouderen
ontleend, zijn dialoog naar den hunnen gevolgd, de melodie hunner koren in zijn oor
en gemoed opgevangen heeft. Dit heeft Huet met enkele sprekende trekken aangestipt,
en mijns bedunkens kan niemand die èn Vondel èn enkele dier Fransche
tooneeldichters gelezen heeft, de juistheid zijner opmerking loochenen.’ (Gids, 1892,
IV, 93.)
Dat de Fransche dichter, van wien hier in het bijzonder sprake is - Garnier - in ons
land vele lezers gehad heeft, is onwederlegbaar: Rodenburg heet hem een' der vaders
van de klassieke tragedie; in 1618 verschijnt van de hand van W. de Baudous, een
uitgeweken Engelschman, eene vertaling van Garnier's Antigone: Tragedie ofte
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Treurspel van Edipes en Antigone. Hij noemt hem ‘den vermaerden poët Robert
Garnier.’ Nog jaren later werd deze Fransche tragicus bij ons gelezen en vertaald:
R. van Buren gaf eene overzetting van zijnen Hippolyte in het jaar 1655, Hippolytus
of Gemartelde Kuysheyt. Opmerking verdient dat deze vertaling is opgedragen aan
den ‘wijtvermaerden Poët Joost van den Vondel, eenen Apol onder de Nederduytsche
Dichters.’
Wie was deze Garnier en bij welke onzer tooneeldichters kunnen we bestudeering
of navolging van dezen dichter vermoeden of aanwijzen, dat zijn de vragen die ik in
het volgende zal trachten te beantwoorden.
Robert Garnier is met recht de grootste Fransche drama-schrijver van de 16e eeuw
genoemd. Hij werd geboren in 1545, beoefende de rechtsgeleerdheid, kreeg eene
aanzienlijke betrekking aan een gerechtshof, werd door Hendrik IV benoemd tot
raadsheer en stierf in 1601. Van 1568 tot 1580 schreef hij zijne treurspelen, die hem
eene eerste plaats deden innemen onder de tooneeldichters zijner eeuw. In 1552 had
Etienne Jodelle het moderne tooneel en daarmede de onafzienbare reeks der Fransche
treurspelen geopend met de Cléopâtre Captive, niet meer, zooals er reeds verscheidene
drama's bestonden, eene vertaling, maar eene navolging der Ouden, meer bepaald
van Seneca. De schim van Antonius, die onmiddellijk bij den aanvang optreedt, de
omslachtige beschrijvingen, de rhetorische verhaaltrant, de koren, de zwakke
karakterteekening, het bijna volslagen gemis aan handeling, de vaak opgeschroefde
taal, dit alles herinnert aan den Romeinschen tragicus. Het heeft dan ook alleen
waarde voor hem, die de geschiedenis der ontwikkeling van het drama onderzoekt.
Van de mysteriën, opgepropt met voorvallen zonder verbinding, zonder knoop, deed
het een reuzenstap naar het nieuwere drama. Voor het eerst verschijnt de eenheid
van tijd en, hoe zwak ook, de eenheid van handeling. Op Cléopâtre liet Jodelle Didon
se sacrifiant (1558) volgen. De stof is geput uit de Aeneis en, even als hij voor de
Cléopâtre veel ontleende aan Plutarchus, zoo heeft hij voor de Dido veel aan Vergilius
te danken. Dat dit onderwerp voor eene goede dramatische behandeling niet zeer
geschikt mag geacht worden, ligt voor de hand. In die tijden dacht mentdaarover
anders. Zoo vinden we nog tien andere Dido's bij de Franschen vermeld. Over het
algemeen stelde men het vinden van eene nieuwe stof weinig op prijs, zoowel in
Frankrijk als in ons land, niet zoozeer in
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Engeland. Alleen in Frankrijk bijv. vinden we Antigone vijfmaal, Sophonisbe
zevenmaal, Edipe twintigmaal als hoofdpersoon van een tragedie. Men scheen bij
het zoeken naar eene stof als het ware in een' kring gebannen; de kring omvatte de
oude en de gewijde geschiedenis; slechts zelden waagde zich een dichter daarbuiten,
zooals onze Hooft en een enkele maal Vondel (Gysbreght, de Leeuwendalers). Men
zocht zijne kracht niet in de vinding en de aantrekkelijkheid der handeling, in eene
boeiende ontwikkeling van den knoop, in afwisseling van karakters; men legde zich
voornamelijk toe op juistheid van uitdrukking, op het rhetorisch schoone. Seneca's
invloed is in dit alles merkbaar. Ook in bijzonderheden. Jean de la Pérouse maakt
gebruik van Seneca's Medea voor zijne Médée (1556) en evenzoo Charles Toustain
van diens Agamemnon voor zijn treurspel van denzelfden naam (1556). Jacques de
la Taille volgt op achttienjarigen leeftijd den Romeinschen tragicus na in den Daire,
in welk treurspel men de berucht geworden afbreking vindt in de woorden, die Darius
tot Alexander richt:
Mes enfants et ma femme aye en recommanda....
Il ne put achever, car la mort l'engarda.1)

Zijn oudere broeder Jehan vervaardigde een paar oud-testamentische treurspelen,
van welke in het bijzonder La Famine ou les Gabaonites (1573) onze aandacht trekt,
omdat Vondel hetzelfde onderwerp behandeld heeft in De Gebroeders (1639). De
la Taille's treurspel is eene navolging van Seneca's Troades.
Nagenoeg geheel naar dezen tragicus vormde zich ook Robert Garnier. Deze
voorliefde voor den Romeinschen tragicus vindt hare verklaring in diens goede en
slechte hoedanigheden. Hij paart verhevenheid aan gezwollenheid, eenvoud en natuur
aan gezochtheid, declamatie aan waar gevoel en overtreft soms door
bewonderenswaardige trekken de groote Grieksche meesters, die hij evenwel te vaak
in zijne navolging misvormt. Aan de Octavia herinnert reeds dadelijk zijn eerste
tooneelwerk Porcie, tragédie françoise avec des choeurs représentant les guerres
civiles de Rome, propre pour y voir

1) Iets dergelijks vindt men in de Harcilia (1632) van A. van Mildert. De heldin heeft een
gifbeker geledigd en zegt:
Ay my ick sterf adu, adu al 's werelts glory,
Ghy zijt mijn roof en buyt, ick heb van u victo ry.
(Sy sterft sonder de twee leste letteren te spreeken).

Noord en Zuid. Jaargang 17

196
despeintes les calamités de ce temps (1563). Ook Cornélie (1574) en en M. Antoine
(1578), ontleend aan de Romeinsche geschiedenis, zijn geheel en al geschreven,
zoowel wat stijl als inrichting betreft, onder den invloed van Seneca. Hippolyte
(1573), La Troade (1578) en Antigone (1579) behooren tot den Griekschen sagenkring.
Garnier gaat daarbij te werk als de Romeinsche dramaticus bij de behandeling van
eene stof, ontleend aan Grieksche voorbeelden; hij smelt onderscheidene stukken tot
een geheel. De Antigone bijv. is bewerkt naar de Antigone van Sophocles, de
Phoenissae van Euripides en de Thebais van Seneca. Zijne twee laatste stukken Les
Juifves (1580) en de Bradamante (1580) staan terecht als zijne beste te boek. Niet
onaardig is het in deze tragi-comédie te lezen, hoe Aymon, de door de Heemskinderen
ook in onze letterkunde bekende paladijn van Karel den Grooten met zijne gemalin
beraadslaagt over een huwelijksvoorstel, gedaan aan hunne dochter Bradamante:
Aymon.
Le parti me plait fort.
Béatrix.
Aussi fait-il à moy.
Aymon.
J'en suis tout transporté.
Béatrix.
Si suis-je par ma foy.
Aymon.
Ce que je prise en si belle alliance,
C'est qu'il ne faudra point debourser de finance.
Il ne demande rien.
Béatrix.
Il est trop grand seigneur.
Qu'a besoin de nos biens le fils d'un empereur?
Aymon.
Ce nous est toutefois un notable avantage
De ne bailler un sou pour elle en mariage,
Mesmement aujourd'hui qu'il n'y a point d'amour
Et qu'on ne fait sinon aux richesses la cour.
On ne veut que l'argent.
Béatrix.
Et qu'y sçauriez-vous faire?
Faut-il pour cela que vous mettiez en colere?
C'est le temps d'aujourd'hui.
Aymon.
C'est un siècle maudit.
Béatrix.
Mais c'est un siècle d'or comme le monde vit.
On a tout, on fait tout pour ce metal estrange,
On est homme de bien, on merite louange,
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On a des dignitez, des charges, des estats;
Au contraire, sans luy de nous on ne fait cas.

Hoe natuurlijk bij het naïeve af! Hoe geheel anders zijn Garnier's stijl en uitdrukking,
als hij loopt aan den leiband van Seneca. Een enkel voorbeeld ten bewijze. Laten we
eens zien, hoe hij eene plaats uit de Thebais overneemt in zijn Antigone. Op aandrang
van Antigone gaat Jocaste beproeven, eene verzoening te bewerken van hare
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zonen Eteocles en Polynices, tusschen wie een hooggaande twist is gerezen over de
heerschappij. 't Is in dit gesprek, dat zij Polynices toevoegt, als deze bezwaar maakt
te wijken, omdat Eteocles alsdan ongestraft zou blijven: ‘Vrees niet, hij zal - en wel
zwaar - gestraft worden: hij zal koning zijn!’1)
Ziehier de bedoelde plaats in het Nederlandsch. Jocaste, staande tusschen de beide
zwaar gewapende broeders, zegt:
Richt tegen mij uw zwaarden, tegen mij
uw schichten. D'eenig schuldige ben ik
die mijnen eega broeders schonk. Geen heeft
hier schuld dan ik...........
Ach, kind'ren, legt de wapens daadlijk af,
uw moeder is 't die 't vraagt. Reikt haar de hand!
Reikt ze, nog niet bevlekt met broederbloed.
Slechts dwaling maakte u schuldig tot dus ver.
Ons noodlot draagt de schuld van ons vergrijp.
De wil bewerkt de schuld. In uwe hand
ligt nog de wil of d'onwil. Roert uw hart
de heil'ge moederliefde, geeft dan vreê
aan uwe moeder, roert uw hart het kwaad,
bereidt u dan op grooter. Tusschen u
werpt zich uw moeder. Staakt den snooden strijd;
zoo niet, doodt haar die u daarvan weerhoudt.
Wien uwer zal ik, droeve, 't eerst aanspreken?
Wien uwer zal ik, arme, 't eerst omhelzen?
De liefde dringt me even sterk naar beiden.
Ontvlood de een zijn vaderland, dan zal
naar 't broederlijk verdrag, d'ander 't nu
ontvlien. Mag ik u nooit meer zien in vreê?
(Tot Polynices).
Omhels me 't eerst, mijn zoon, gij die zooveel
doorstondt aan moeite en leed, en afgepijnd
door lange ballingschap, uw moeder ziet.
Kom dichter bij. Steek op dat zwaard, belust
op broedermoord. Stoot in den grond die schicht,
reeds trillend en begeerig naar den worp.
En ach! ook 't schild, dat u belet de borst
aan moeders borst te vlijen, werp het weg.
(Zij ontwapent Polynices van lieverlede).
Ontdoe het voorhoofd van hetgeen het drukt.
Helaas! waartoe die helm, die oorlog spelt.
Laat moeder u in 't lachend aanzicht zien.

1) ‘Ne metue, poenas et quidem solvet graves, Regnabit.’
(Theb. 645).
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Waar staart gij heen? Waartoe die schuwe blik
naar uwen broeder? Ik strek u ten schild.
Uw moeder houdt u teer omvat. Hij kan
Slechts door mijn hart den weg tot 't uwe vinden.1)

Hooren we nu Garnier:
Tournez vos yeux vers moi, magnanimes guerriers,
Dressez vers moy vos dards, et vos glaives meurtriers,
Sacquez-les dans mon sein, dedans cette poitrine,
Qui coupable a porté la semence mutine
De ces maudits combats - - - Mettez les armes bas, ces armes despouillez,
Ou au sang maternel sans crainte les mouillez.
----------------Je suis entre vous deux: qui doy-ie le premier
De ma pleureuse voix à la paix convier?
Auquel m'adresseray-ie? auquel, commune mere,
D'une accolade sainte iray-ie faire chere?
C'est à vous qui avez si longuement erré,
Du cher embrassement des vostres séparé.
Approchez, mon enfant, que vostre main nerveuse
Renferme en son fourreau cette espee odieuse,
Fichez moy cette hache en terre bien avant,
Ostez ce grand pavois qui vous arme au devant,
Delacez cet armet, qui d'une longue creste
Horrible m'effroyant, vous poise sur la teste.
Decouvrez vostre face. Hé pourquoy doutez-vous,
Et vostre ardant regard eslancez à tous coups
Dessus vostre germain? craignez-vous qu'il remue,
Et qu'en vous embrassant traistrement il vous tue?
Non non ne craignez point, n'en ayez point de peur,
Je vous defendray bien de son glaive trompeur
Vous targuant de mon corps, lequel faudra qu'il perce
Devant que l'inhumain iusqu'au vostre traverse2).

De vertaling is vrij getrouw, doch eenige roerende trekken zijn niet weergegeven.
Gelijk bekend is, vinden we bij Seneca dikwijls gesprekken, waarin de rede- of
liever twistvoerenden als twee handige rhetoren elkaars woorden telkens gedeeltelijk
teruggeven; ook Garnier houdt wel van dergelijken terugslag, bijv.: Als de nourrice
Porcia wil troosten bij dezer vrees dat de oorlog van Brutus met de driemannen slecht
zal afloopen, zegt zij:
‘Qui meurt pour le pays vit éternellement,’

waarop Porcia herneemt:
‘Qui meurt pour des ingrats meurt inutilement.’

1) 443-476.
2) Antigone, Acte III.
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Dat deze Fransche dichter in het begin der zeventiende eeuw bij ons gelezen werd,
blijkt uit het bovengenoemde werk van De Baudous; dat hij evenwel ook nagevolgd
werd kan bewezen worden uit de werken van twee dichters dier dagen en kan van
een' derden met groote waarschijnlijkheid gegist worden.
De vraag weer te bespreken, in hoeverre Hooft onder den invloed van Seneca
Tragicus gestaan heeft, ligt niet in mijn plan. Ze is toegelicht door Dr. J.A. Worp in
zijn werk: ‘De invloed van Seneca's treurspelen op ons Tooneel’ en door Dr. H.J.
Polak in de October-afl. van De Gids 1892. Met de meening van den laatste kan ik
mij het best vereenigen: ‘Hooft was met Seneca's treurspelen geheel vertrouwd, maar
dat was hij naar de breede en strenge opvoeding van zijn tijd met de voortbrengselen
van bijna de gansche Latijnsche letterkunde. Dat was hij daarenboven met de poëzie
van vele zijner Fransche en Italiaansche tijdgenooten. Allen hebben ze invloed gehad
op zijn dichterlijke ontwikkeling, en in meerdere of mindere mate aan het tot stand
komen zijner dichterlijke scheppingen medegewerkt.’ Tot staving van deze meening
wil ik eenvoudig verwijzen naar het bevredigend slot van Hooft's vaderlandsche
treurspelen Geeraerdt van Velzen en Baeto; op die manier plegen Seneca's treurspelen
niet te eindigen. Niet dan ook aan de apotheose, te vinden aan het slot van den
Hercules Oetaeus, heeft, gelijk Worp meent, Hooft de door de Vecht geuite
voorspelling van Amsterdams glansrijke toekomst ontleend, noch de vertroostende
woorden van de schim van Rycheldin. Het was aan Garnier dat onze dichter dit
middel dankte, waardoor hij der toeschouweren geschokt gevoel van recht en
billijkheid kon bevredigen. Aan het slot van Les Juifves spreekt Le Profete tot Sedecie,
wiens kinderen voor zijne oogen vermoord en wien de oogen vervolgens uitgestoken
waren, de volgende woorden, als hij balling 's lands zal wegtrekken:
Le soleil septante ans dessus nos chefs luira
Tandis qu'en Babylon Israel servira:
Mais le cours achevé de ces dures annees,
Ses infelicitez se verront terminees.
Un Roy Persan viendra, plein de benignité,
Que fera rebastir notre antique cité,
Ses tours s'eleveront et ses murailles fortes,
Les portaux redréssez se fermeront de portes:
Et au temple devôt par nous redifié,
Dieu mieux qu' auparavant sera glorifié,
Les autels fumeront de placables hosties,
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Et seront des faux Dieux nos ames diverties,
Quelques siecles après le Seigneur envoyra
Son Christ, qui les pechez des peuples netoyra,
Destruisant les Enfers, et desiré Messie
Viendra pour mettre fin à toute Prophetie.

Zoo ontrolt ook de Vecht in den breede voor het oog der Aemstellandsche Jofferen
het tafereel van Hollands, vooral van Amsterdams aanstaande grootheid en roem:
Dan andre tyden, dan ghenaecken andre stonden.
Een wreecker vanden hooghen Hemel afghesonden,
Welhem ghenaemt verschijnt in Hollandt, en herplant
De vryheyt onderdruckt, in haeren ouwden standt.
Dan sullen zy (Hollander en Zeeuw) voorby seylen en overtreffen
Al wat 'er is van volck dat haven heeft oft ree:
En bruysen door het blaeuw als Vorsten van de Zee.
Dit sal haer konst, dit haer vermeeten zijn, te dwinghen
d' Oploopend' Oceaen naer haeren handt; en wringhen
't Ghebit den winden wederspannich inden mondt,
En 't morren te versmaên der baeren sonder grondt
Al sal 't 'er besich zyn, al woelen met onlede,
Van voeren, lossen, laên, met waeghen, schuyt, en slede.
't Ghewin ghedijt tot pracht, tot cier de rijckdoom swaer.
Dan boutmen wel seshondert huysen op een jaer.
't Ghetal der kercken wast, daer sietmen sluysen graven;
Een leegher arbeydsliên hier delven aen een haven,
Daer slaetmen eenen grondt, zeediep, van paelen sterck,
En kroont den Aemstel, met ghewelleft metselwerck
Onwickbaer door zijn wicht; om boven op te laeden
Weldighe zuylen 's Beurs voortreflijcke cieraeden.
Soo groeydt, soo bloeydt, soo wast, o rechterhand der Staeten,
In mooghentheyt, gheluck, en tal van ondersaeten.
En ghy, o vrouwen, wischt uw traenen af en lijdt
Gheduldich desen, om den naekomenden tijdt.

Op dezelfde wijze lenigt de schim van de verraderlijk omgebrachte Rycheldin het
leed van haren gemaal Baeto door de toezegging van de bescherming der goden en
door de voorspelling van eene glorierijke toekomst:
Voor u, de goden onbelaen [goedgunstig]
Een leêghgelaeten pleck bewaeren,
Dien Maes, en Rijn, en Oceaen
Omheinen met haer fiere baeren,
Aldaer een achtbaere kroone verwacht
Voor uw geslacht.
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Daer zult ghij stichten volck bequaem
Om alle eeuwen door te dujren.
Batauwers eerst sal sijn haer naem:
Hollanders nae met haer gebujren:
Het welck in vreeden, in oorlogh, in al
Wtmunten sal,

Met te stellen, dat Hooft aan Garnier een dergelijk slot ontleende, blijft men nog
altijd op het gebied der gissingen; dit verlaat men, als kan aangetoond worden, dat
de Hollandsche dichter inderdaad van den Franschen gedachten overnam. En dat hij
dit gedaan heeft blijkt ieder uit het nogmaals lezen van den bekenden reizang der
Amstellandsche Joffren (4e Bedrijf, Geeraerdt van Velsen), na eerst kennis genomen
te hebben van den volgenden Choeur uit de Cornélie van Garnier (1237-1302):
Celuy qui d'un courage franc
Prodigue vaillamment son sang
Pour le salut de la Patrie,
Qui sa vie entretient exprés
Pour meurtrir les Tyrans pourprés
Sans crainte qu'elle soit meurtrie:
Et qui au travers des cousteaux,
Des flammes, et des gouffres d'eaux
Asseuré dans son ame brave,
Les va tuer entre les dars
De mille escadres de soldars,
Delivrant sa franchise esclave,
Comme un Peuple ne tombe pas
De la mort gloute le repas;
Son nom porté par la gloire
Sur l'aile des siecles futurs
Franchira les tombeaux obscurs
D'une perdurable memoire.
Les peuples qui viendront aprez
Luy feront des honneurs sacrez,
Et chaque an la ieunesse tendre
Ira le chef de pleurs orné,
Chanter au beau iour retourné
Dessus son héroïque cendre.
Ainsi les deux Atheniens
Qui du col de leurs citoyens
Ont la servitude arrachee,
Vivront tousiours entre les preux,
Et iamais au sepulcre creux
Ne sera leur gloire cachee.

Noord en Zuid. Jaargang 17

202
Le peuple qui ne satisfait
Que d'ingratitude au bien-faict,
De ceux le merite guerdonne,
Qui pour le delivrer des mains
De quelques tyrans inhumains,
Mettent en danger leur personne.
Et Jupiter pere de tous,
Vomissant son iuste courroux
Sur les superbes diadémes,
Fait à fin de les malheurer,
Encontre eux souvent coniurer
Leurs enfans, et leurs femmes mesmes.
Ne dois-tu pas craindre un chacun,
Toy qui te fais craindre au commun?
La crainte, qui la haine engendre,
Importune nous poursuivant,
A beaucoup d'hommes fait souvent
Beaucoup de choses entreprendre.
O combien les Rois sont couverts
Tous les iours de hazards divers!
Qu' au sort est suiette leur vie!
Pressant une pauvre Cité
En estroitte captivite!
Qui ne leur doit estre asservie.
Peu de Tyrans selon le cours
De nature ferment leurs iours;
Plustost par les poisons couardes
Ils meurent traistrement surpris,
Plustost par les peuples aigris,
Et plustost par leurs propres gardes.
Celui vit bien plus seurement
Qui loin de tout gouvernement
Caché dessous un toict de chaume,
Sans rien craindre et sans estre craint,
Incogneu, n'a l'esprit atteint
Des troubles sanglans du Royaume.

Zonder nadrukkelijk te wijzen op de gelijkvormigheid der strofen, meen ik dat de
loop van den gedachtengang en de gedachten zelve recht geven om van eene vrije
navolging te spreken. De drie eerste strofen, met uitzondering van het tusschen
haakjes geplaatste, komen met de vier eerste van Garnier overeen:
Den oopenbaren Dwinghelandt,
Met moed te bieden wederstandt,
En op den harssenpan te treeden;
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Om, met het storten van zijn bloedt,
Den vaderlande 't waerdste goedt,
Den gulden vryheyt te bereeden;
Dat is, van ouwder hercoomst wydt,
By d' aldertreffelycxt altydt
Beloondt met eerenbeelden dancklyck.
De roem is uytgheblaesen, met
Gheleertheyts heldere trompet,
In schrift en dichten onvergancklijck.
De lofkrans groenens nimmer moe,
Die comt het hayr der sulcken toe,
Die 't al voor 't alghemeene waeghen:
[Ghelijck den Heer van Aemstel tracht.
Hoewel zijns selschaps overmacht,
Hem let zijn voorstel te bejaeghen]

De beide Atheners, Harmodius en Aristogiton, zouden in den zang der Amstellandsche
Jofferen geheel misplaatst geweest zijn, dus is die strofe vervallen; evenmin kon
daarin sprake wezen van Jupiter, ook die strofe viel dus uit. De Fransche dichter zegt
vervolgens in hoofdzaak, dat het volk de verdiensten van hen beloont, die, om het
uit de handen van een' tiran te verlossen, hun leven wagen; dat de vorsten wel dwaas
zijn van zich te doen vreezen, want daaruit spruit de haat, die vele menschen vele
dingen doet ondernemen. De tirannen zijn dan ook aan vele gevaren blootgesteld en
weinigen hunner sterven een' natuurlijken dood. De Hollandsche dichter bezingt het
lot van hem, die zich alles van een' tiran laat welgevallen, waarbij hij door eene
aardige reeks negaties den schitterenden naam doet uitkomen van hem die als
beschermer der verdrukten optreedt:
Dan wie met wensch om goede crijt;
Maer allerhande Prinssen lijdt;
En 't gheen hem overcomt te dooghen,
Sacht opneemt, dof in hoop en vrees;
En 't onghelijck van weeuw en wees,
Kan annesien met goeden ooghen,
Sulck een blijft onvermaert, en muyt
Niet, met het hooft doorluchtich uyt;
Zijn doove faem can hem niet bringhen
In 's werelts ooch, en aenghesicht;
Nocht, uyt de duysterheyt, in 't licht
Optrecken, tot aen 't roer der dinghen.
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Zijn naem heeft clanck by oudt, noch jong,
Noch soetheyt op des vollecx tong,
Onêel by burghers en by boeren.
Stilswyghend glipt zijn leven deur:
Maer sonder stoot, en sonder steur,
En sonder trom in 't hart te roeren.
Hem angt, gheduyrende 't beliet
Van zynen aenslach, d' ontrouw niet,
Oft lichtheyt, van die 't saemen zwoeren:
Nocht misluck als het annegaet:
Nocht de vervaerelijcken haet,
Des blinden vollecx na 't uytvoeren.
De minste twyfel van gheluydt
En jaecht hem 's nachts ten bed niet uyt;
Noch vluchtens nood van vrouw en vrinden.
Het veel bestaen can nauw bestaen:
Ghemackelijck is vaylichst gaen:
En groote rust cleen onderwinden.

In de laatste drie regels vindt men de hoofdgedachte van Garnier's laatste strofe weer
uitgedrukt. Uit dit alles blijkt, dat Hooft in zijne vrije navolging de vergelijking met
dezen veilig kan doorstaan.
De tweede dichter, door wien Garnier werd nagevolgd, en wel zoo dat in enkele
van zijne drama's geheele brokken letterlijk uit den Franschen dichter vertaald
voorkomen, is Guilliam van Nieuwelandt. In 1584 te Antwerpen geboren, bracht hij
zijne leerjaren te Amsterdam door en beoefende daar de schilder- en graveerkunst.
Vervolgens trok hij naar Rome en vestigde zich in 1606 in zijne geboortestad. Daar
schreef hij, behalve een uitgebreid leerdicht, vijf van zijne zeven treurspelen, nam.
Saul (1617), Livia (1617), Claudius Domitius Nero (1618), Aegyptiaca ofte
Aegyptische Tragedie van M. Antonius en Cleopatra (1624), Salomon (1628). Hierna
verliet hij Antwerpen om zich voorgoed te Amsterdam neer te zetten, waar hij zijne
twee laatste treurspelen schreef: Jerusalems Verwoestingh door Nabuchodonosor
(1635) en Sophonisba (1639). Dit laatste zag vier jaren na zijn overlijden het licht.
De geschiedschrijvers onzer letterkunde gaan dezen dichterlijken schilder in den
regel met stilzwijgen voorbij. J.F. Willems wijdt aan zijne bekendmaking een zevental
bladzijden in zijne Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde (1819,
II, 54-61), doch op het titelblad van dit werk leest men dan ook trouwens verder
opzightelyk de Zuydelyke Provintien. Willems is uitbundig
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in zijn' lof. ‘Er is veel goeds en tooneelkundige schikking in de Treurspelen van Van
den Nieuwelandt. De karakters der spelende persoonen zyn voortreffelyk afgeteekend,
en vol leven; met een woord zy zyn recht dramatisch (bl. 55).’ Men zal verstandig
doen dezen lof aan eigen onderzoek te toetsen en dan blijkt het dat de Antwerpsche
dichter veel van het goede, dat we inderdaad - jugeant ses écrits d'après leur date bij hem aantreffen, te danken heeft aan Seneca en aan de Fransche schrijvers, die
den Romeinschen tragicus hebben nagevolgd, met name aan Garnier. Bij de
navolgingen van Seneca, welke Dr. Worp reeds heeft aangewezen1), zou het niet
moeilijk vallen nog eenige te voegen. Dat de Fransche dichter ook zijn aandeel heeft
gehad aan de samenstelling van Van Nieuwelandt's treurspelen is evenwel nog niet
aangetoond. Een paar aanhalingen mogen volstaan om dit te staven:
In Acte IV van Garnier's Marc Antoine zegt Cesar:
O grans Dieux immortels, qui avez toutes choses
Au celeste pouvoir de vos dextres encloses,
Par qui le chaud, le froid, le tonnerre et les vens,
Les propres qualitez des mois s'entresuivans
Ont leurs cours et leur estre etc.
Il n'est ville où de moy lon ne dresse une idole,
Où à moy tous les iours une hostie on n'immole:
Soit où Phebus attelle au matin ses chevaux,
Où la nuict les reçoit, recreus de leurs travaux:
Où les flammes du ciel bruslent les Garamantes,
Où souffle l'Aquilon ses froidures poignantes,
Tout recognoist Cesar, tout fremist à sa voix,
Et son nom seulement espouvante les Rois etc.

In het Vyfde Deel, Tweede Uytkomen van de Aegyptica ofte Aegyptische Tragoedie
van M. Anthonius en Cleopatra, zegt C. Augustus:
O Goddelijck geslacht! die alle groote dinghen,
Door uwe rechter handt, condt naer believen dwinghen,
Door wien de couw en hitt', den blickxem en den windt,
Elck in verscheyden tijdt verscheyden crachten vindt:
Geen stadt hoe groot van macht, of sy en doet my eer,
En recht my beelden op, of kent my voor haer Heer,
Van daer het sonnenvier verbrandt de Garamanten,
Tot daer den Arent (!) blaest syn couw aen alle canten,
Kent yder mijnen naem, kent yder mijn ghewelt,
Mijn wapen en 't geluck heeft my in eer ghestelt enz.

1) De Invloed van Seneca's treurspelen op ons Tooneel (1892) bl. 150-158.
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De vertaling is zeer vrij, evenals trouwens ook op verscheidene andere plaatsen. Het
vrije zijner vertolking kan voor een deel ook voortvloeien uit minder grondige kennis
van het Fransch; zijn verwarren van aquilon met aquila zou het doen vermoeden.
Ook in de volgende aanhaling, waar hij Garnier meer op den voet volgt, vindt men
eene en andere afwijking, die moeilijk steeds aan den dwang van maat en rijm kan
geweten worden. Den Franschen dichter zweefde het gesprek tusschen Nero en
Seneca in de Octavia voor den geest.
Agrippa
De meurtres il ne faut remarquer vostre empire.
Cesar.
De meurtres doit user qui s'asseurer desire.
Agrippa.
On ne s'asseure point, des ennemis faisant.
Cesar.
Je n'en fay pas aussi, ie les vay destruisant.
Agrippa.
Il n'est chose qui tant que la rigueur desplaise.
Cesar.
Il n'est chose qui tant me face vivre à l'aise.
Agrippa.
Et quel aise a celuy que tout le monde craint?
Cesar.
D'estre craint et d'avoir ses ennemis esteint.
Agrippa.
Communément la crainte engendre de la haine.
Cesar.
La haine sans pouvoir communément est vaine.
Agrippa.
Au Prince que l'on craint on desire la mort.
Cesar.
Au Prince qu'on ne craint bien souvent on fait tort. etc.
Agrippa.
Besmet ô Caesar niet met moorden doch u rijck.
C. Augustus.
'T versekert onzen staet, die doodt een sijns ghelijck.
Agrippa.
Die hem vyanden maeckt, versekert noyt sijn saecken.
C. Augustus.
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'K en maeck gheen, want ick doo' die my vyanden maecken'
Agrippa.
Niet is soo hachelijck als eenen straffen Heer
C. Augustus.
Niet nutter als hy siet dat iemand rooft sijn eer.
Agrippa.
Wat eer heeft eenen Vorst diemen met vrees' moet eeren?
C. Augustus.
Seer veel, soo hy met vrees' can sijnen vyandt keeren.
Agrippa.
Men siet dat uyt de vrees' gheboren wordt de nijdt.
C. Augustus.
'T benijden sonder macht baert den benijder spijt.
Agrippa.
De Princen die menvreest, die staetmen veel naar 't leven.
C. Augustus.
Den Prins die niemant vreest, wort licht van 't volck verdreven.

Nog sterker komt zijn overnemen van Garnier uit in zijn Jerusalems Verwoestingh
door Nabuchodonosor, dat ook in samenstel onmiskenbare overeenkomst toont met
diens Sédécie ou les Juifves. Ziehier hoe Van Nieuwelandt de volgende mooie plaats
van Garnier overzet. Amital, de moeder van Sédécie, heeft zich neergeworpen voor
de voeten van Nabucodonosor en richt tot hem, om voor haren zoon genade te
verwerven, deze woorden (Acte III):
Ne nous refusez point: s'il n'estoit point d'offense,
Un Roy n'auroit moyen de monstrer sa clemence.
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Sire, il est tout certain, le crime d'un suget
Sert aux bontez d'un Roy d'honorable suget:
Et plus ce crime est grand que vainqueur il pardonne,
Et plus en pardonnant de louange il se donne.
C'est plus de se domter, domter ses passions,
Que commander Monarque à mille nations
Vous avez subíugué maintes belles provinces,
Vous avez combatu les plus belliqueux Princes,
Et les plus redoutez, mais vous l'étiez plus qu'eux,
Tous ensemble n'estoyent tant que vous belliqueux:
Mais en vous surmontant, qui estes indomtable,
Vous acquerrez victoire à iamais mémorable,
Vous aurez double honneur de nous avoir desfaits,
Et d'avoir, comme Dieu, pardonné nos mesfaits.
Nabuchodonosor.
Le naturel des Dieux est de punir le vice.
Amital.
Dieu prefere tousiours la clemence à iustice,
Et ne reboutte point de sa grace celuy,
Quelque pecheur qu'il soit, qui se retourne à luy.
Soyez tel, soyez Sire, un sauveur de coupables,
Iettez sur nous un rais de vos yeux pitoyables.
La douceur en un Prince est un celeste don.
Helas pardonnez-nons, et faites nous pardon etc.
(1011-1034).

Evenzoo spreekt Hamiltal, de moeder van Zedechias, geknield voor Nabuchodonosor:
Soo daer geen misdaed waer, niet dat ick 't wil verschoonen,
Den Vorst en sou geen deught noch goetheyt connen thoonen.
Daer niemant en misdoet, of daer geen quaet ghesciet
Daer zijn de Wetten doodt, de deught en geldt daer niet.
Het is veel meerder lof zijn gramschap t' overwinnen,
Als een gantsch Coninckrijck vol Steden in te winnen.
De misdaet van het volck strekt tot des Conincks eer,
Wanneer hy maer en straft als een ghenadigh Heer.
De Werelt hebt ghy schier met wapens overwonnen,
U grootheyt en ghewelt is van u jeughd begonnen.
De vrees van uwen naem sal leven in 't ghedacht,
Soo ghy bermhertigheyt cont thoonen met u cracht.
U eer sal dobbel zijn, soo ghy ons spaert het leven,
En ons als eenen Godt ons misdaet wilt vergeven.
Nabuchodonosor.
De Goden straffen strengh de Stichters van verraedt,
Haer Hemelsche natuer is vyant van het quaet.
Hamiltal.
Den Sondaer die bekeert, is Godt den Heer ghenadigh,
Sijt ons toch van ghelijck goet-jonstig en weldaedigh.
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De goedtheyt van den Vorst comt van den Hemel af,
Vergeeft ons misdaedt toch en zijt ons niet soo straf, enz.
(IV, 2).

Blijkbaar heeft Van Nieuwelandt in enkele zijner treurspelen Garnier ‘herkenbaar
en in het oog vallend nageschreven of vertaald.’
Dit wil Dr. Polak, wiens woorden ik hier aanhaal, niet van Vondel beweren, noch
ik zal het doen; wel ben ik van meening, dat de Prins onzer dichters hoogst
waarschijnlijk den dichter der Juifves goed bestudeerd heeft en dat er gissingen te
dier zake te doen zijn, welke de zekerheid nabij komen. Bij hetgeen Cam. Looten,
Busken Huet en Dr. Polak dienaangaande opgemerkt hebben zou ik nog het een en
ander kunnen voegen, doch zal dit voorloopig tot een nader onderzoek in de pen
houden.
Utrecht.
P.H. VAN MOERKERKEN.
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Aren-lezing. X.
Voortzetting van blz. 111, deel XVII.
No. 43.

-

Dichters by hun Portretten.

No. 44.

-

Théophile de Viau en
Huygens. - Een verzuim
hersteld.

No. 43. - Dichters bij hun Portretten.
Uit verschillende voorbeelden blijkt, dat dichters moeilijk te voldoen zijn bij het
maken van hun beeltenis, het schilderen van hun portret. Nu, dat hebben zij met vele
schilders-zelven gemeen. Men kan een glimlach niet bedwingen als men sommige
portretten van artiesten ziet. Die heeren verklaren zich terecht met alle kracht tegen
portretten, die in iedere bijzonderheid verraden, dat het ‘origineel’ wat men noemt
‘geposeerd’ heeft. Toch verklappen geen portretten het ‘geposeerd hebben’ sterker
dan sommige schildersportretten door dat conventioneele, dat overlegde in houding,
voorkomen en uitdrukking, waarin men artistieken zin wil openbaren. Op dat punt
geeft de ijdelheid, of hoe zal ik het noemen, van sommige dichters en schilders die
der jongejuffrouwen welke een proef van den photograaf ontvangen niets hoegenaamd
toe.
Doch beperken wij ons tot de dichter-portretten.
Geen dichter zoo gemakkelijk en zoo meegaande als Vo n d e l , wanneer hij een
portret ‘in print’ of als schilderstuk ontving. Dat is wezenlijk opmerkenswaardig.
Sommige zijner bijschriften op zijn eigen portret zijn niet alleen uitnemende
puntdichten, maar ook lof-
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dichten op den schilder. Een enkel puntdicht heeft juist aan dien welwillenden toon
zijn populariteit te danken. Wat is er persoonlijker dan een gedicht op eigen portret,
en toch brengt Vondel de belangstelling over op het schilderstuk als zoodanig of
huldigt hij het kunsttalent van den schilder, waarachter de dichter-zelf zich om zoo
te zeggen schuil houdt. De uitwerking is, dat daardoor ook het bijschrift in
belangstelling wint en zelfs een algemeene bekendheid verwerft. Wij hebben te
weinig gegevens om over Vondel als eigenlijken kunstkenner te kunnen oordeelen;
of hij de groote beteekenis van de oud-Hollandsche schilderschool ten volle gevoeld
heeft, of ze hem volkomen tot bewustzijn is gekomen, kan niet worden uitgemaakt.
Een merkwaardige gebeurtenis in zijn dichter-leven toont echter wel aan, dat Vondel
steeds met de Amsterdamsche schilders op goeden of vertrouwelijken voet is geweest.
Het was de kroning van den dichter op het Sint Lucasfeest, den 21n October van het
jaar 1654, onder leiding van zijn vereerder Joan van Maerseveen, Ridder van
Sint-Michiel. (Zie V. Lenneps Uitgave, VIe deel).
Het meest bekende bijschrift van Vondel op zijn eigen portret is dat bij het paneel
van F i l i p s d e K o n i n g , den gunstig bekenden leerling van Rembrandt. Het is
het laatste portret dat van den dichter gemaakt is en is ook het meest door gravures
bekend geworden. De dichter David van Hoogstraten liet er een afbeelding van
plaatsen voor de uitgave van Vondels vertaling der ‘Heldinnebrieven’ van Ovidius,
die na zijn dood, in 1716, voor het eerst werden uitgegeven. Van Lennep zegt van
dit portret het volgende, deel IX, 628:
‘Filips de Koning maalde dit jaar, 1662, en alzoo ten derde male, weder een
afbeelding van Vondel, die in mijn bezit is en een der voortreffelijkste werken van
dien bekwamen kunstenaar mag worden geacht. Op geene beeltenis van Vondel
komen zoo treffend dat breedgewelfde voorhoofd, zetel van schrandere bevatting,
die doordringende oogen, door hooge, aan de zijde omgekrulde wenkbrauwen bedekt,
die fraaie Romeinsche neus met zijn uitdrukking vol scherpzinnigheid, die geestig
geplooide lippen uit. Alles getuigt er van vernuft en kracht, en bij den vijf- enzeventigjarigen grijzaart zijn de lokken, die uit de kalot komen spelen, en de
wenkbrauwen nog bruin van tint; alleen de knevel is een weinig, en de henri-quatre
geheel vergrijsd. Het borstbeeld is levensgroot en vervat in een ovale vergulde lijst.’
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Zooals ik zei, het bijschrift is bekend; toch wil ik het hier herhalen omdat het Vondel
teekent:

Op mijne Afbeeldinge, geschilderd door Filips de Koning.
Omnia Longaevo Similis.
Ik telde vijf-en-zeventig,
Toen Koning mij, dus levendig,
Te voorschijn bracht op zijn paneel.
Wie van de kunst met kennis spreekt,
Zegt dat hier slechts de spraak ontbreekt.
Men kroon' het koninklijk penseel.

Het motto, natuurlijk aan Virgilius ontleend, beteekent: ‘In alles een oud man gelijk.’
Vondel kende zijn Virgilius zóó goed, dat hij voor iedere gelegenheid een woord of
vers van hem gereed had.
De eenvoud van het bijschrift treft ons. Dat rijm van de eerste twee regels is
verrassend. De inhoud brengt den schilder op den voorgrond. De woordspeling op
des schildersnaam is ongezocht, ongedwongen, en daarom een gelukkigen inval te
noemen. Gezegende grijsheid! zou men uitroepen, bij het lezen van het bijschrift;
en dan een geestige uiting van een gemoed, dat al de rampen van het leven gekend
en gevoeld heeft, van een man met den voet in het graf en toch zoo tevreden en
gelaten! Als bijschrift bij 's d i c h t e r s l a a t s t e p o r t r e t verdient het allereerst
in herinnering gebracht te worden, te meer omdat dit het eenige authentieke portret
in olieverf is, dat tot ons gekomen is en door een beroemd schilder is vervaardigd.
Zooals van Lennep opmerkte, het was niet de eerste maal, dat Filips de Koning
den dichter afbeeldde, gelijk blijken zal. Ik wil echter thans de chronologische orde
volgen. Naar bijschriften en levensberichten te oordeelen dagteekent het e e r s t e
p o r t r e t van het jaar 1610, toen de dichter derhalve d r i e - e n - v i j f t i g j a a r oud
was.
Dit portret is evenzoo van een beroemd schilder, namelijk, den Beierschen schilder
en plaatsnijder J o a c h i m S a n d r a r t , die zich omstreeks 1635 te Amsterdam had
gevestigd, waar hij onderscheiden portretten vervaardigde. Vondel was een groot
bewonderaar van Sandrart; een heele rij van bijschriften heeft het werk van den
schilder vereeuwigd, al zijn ook de stukken zelf niet meer aanwezig
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of de plaats waar zij zich bevinden onbekend. Een dier bijschriften is het welbekende
op Sandrart's afbeelding van Gerard Vossius. Dat op Vondels eigen portret luidt als
volgt:

Op mijne Afbeeldinge door J. Sandrart.
S a n d r a r t heeft Vo n d e l dus naar 't aanzicht uitgedrukt,
Niet zijn gedachten; want die waren weggerukt,
Verslingerd op aaloude en bloênde treurtooneelen,
Om ernstig af te zien, wat rol uitheemschen spelen.
Vindt niemands brein in bloed noch gal noch tranen smaak,
Dees leeft in treurdicht: ai, vergun hem dat vermaak.

Ook dit bijschrift is bekend geworden, daar de derde regel veelvuldig wordt
aangehaald, wanneer men van Vondel's dramatischen arbeid spreekt. De
G i j s b r e c h t was nog aan de orde van den dag; de E l e c t r a naar Sophocles, de
M a a g d e n en de G e b r o e d e r s waren reeds gevolgd; de beide J o z e f s hadden
onlangs zijn geheele ziel bezig gehouden; thans zou weldra de P e t e r e n P a u w e l s
volgen. Het was de meest werkzame periode van den treurspeldichter. Dat
weerspiegelt zich duîdelijk in het geheele bijschrift bij zijn eerste afbeelding op het
paneel. Geen jammerlijke beschouwing over het menschen- of dichterlot; geen barsche
uitval van een moeilijk te voldoen auteur tegen den schilder; integendeel, een woord
van waardeering voor den kunstenaar en overigens een weerklank van hetgeen in dit
tijdperk meer dan ooit zijn dichterlijk gemoed vervulde. Het is hier de tragedie-dichter,
die bij de aanschouwing van zijn beeltenis de helden voorbij zijn geest ziet trekken,
wier lotgevallen hij op het tooneel heeft gebracht en weldra zal te aanschouwen
geven.
Tien jaar later heeft Vondel weder zijn beeltenis onder de oogen, zooals zij in
omloop zal gebracht worden ‘in print.’ Voor de nieuwe uitgave zijner verspreide
gedichten bij J. Hartgers te Amsterdam werd zijn merkwaardig proza-geschrift:
A a n l e i d i n g e t e r N e d u i t s c h e d i c h t k u n s t e geplaatst, gevolgd door een
portret, de verkleinde kopie van een gegraveerde afbeelding van den dichter, door
J a n L i e v e n s z vervaardigd. De bundel verscheen in 1650. Vondel schreef het
volgende bijschrift daarbij:
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Op mijn Print door Livius van Leiden geteekend en gesneden.
Zoo vollegt Livius van Leiden Titiaan,
En leert door zijne kunst u Vondels spraak verstaan,
Die 't Grieksch en Roomsch tooneel in Neerland poogt te stichten.
Men vat uit 's Dichters print wat treurspel hij wil dichten.

Al weder de treurspeldichter, die hier voor den dag komt, als hij zijn beeltenis
beschouwt. De M a r i a S t u a r t en de S a l o m o n waren nog niet lang geleden
verschenen, en wie weet of zijn ziel niet reeds vervuld was van het treurigste treurspel,
den val van L u c i f e r . Vooral het eerstgenoemde treurdicht had zijn gemoed langen
tijd geheel ingenomen en bewogen. Het vormt met den J e f t a de eenige treurspelen
in de vijf-voetige jambe geschreven, een voetmaat zoo geheel in overeenstemming
met de stof. Dit portret is daarom merkwaardig, dat 's dichters vriend Joan Six er
ook een zinrijk bijschrift op gemaakt heeft, van slechts luttel woorden. De graveur
had den dichter voorgesteld ten halven lijve, met een rol in de hand; vandaar de
woorden van Six in den eersten regel van het korte maar gelukkige puntdicht onder
de groote prent:
Dit 's Vondel met zijn rol,
Apelles trof Apol.

Thans volgt het eerste portret van Vondel door F i l i p s d e K o n i n g geschilderd
in 1651. Vondels bijschrift luidt aldus:

Op mijne Afbeeldinge door Filips de Koning.
Tanto Laetus Honore.
Dus volgt de Kunst het leven altijd nader.
Al zwijgt ze stil, nog spreekt het stomme beeld,
Dat K o n i n g F l i p erkent voor zijnen vader,
Geen Koning, die nog Alexanders teelt,
Maar Koning door penseel en doek en verven.
Zoo blijft de mensch in 't leven na zijn sterven.

Het motto is alwêer aan Virgilius ontleend en beteekent: ‘Verblijd met zulk een eere.’
Overigens is de woordspeling op Koning Filips van Macedonië, den vader van
Alexander den Groote vrij gezocht. De eer den schilder in dit bijschrift toegedacht,
verdient
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intusschen weer de opmerkzaamheid. Het beeld: de Kunst, schoon zwijgende, spreekt
door haar voortbrengselen, is gelukkig gekozen. In den laatsten regel doet Vondel
uitkomen, dat zijn jaren zijn toegenomen, hij had toen den ouderdom van 64 jaar
bereikt. Op dezelfde afbeelding bestaat er ook een bijschrift van Jan Vos, dat echter
vrij gedwongen is en evenzeer een woordspeling bevat op den naam van den schilder,
ook Koning in zijn kunst.
Twee jaar later verheugt zich de dichter in een nieuwe afbeelding, geschilderd
door den beroemden Kleefschen schilder G o v e r t F l i n c k , sedert kort te
Amsterdam gevestigd en sedert in vriendschappelijk verkeer met den dichter. Vondel
schreef daarop het volgende bijschrift:

Op mijne schilderij, toen Govert Flinck mij uitschilderde, in het jaar
MDCLIII.
Ik sluit van daag een ring van zesmaal ellef jaren,
En zie mijn hoofd besneeuwd, en tel mijn grijze haren,
Ook zonder glazen oog, in deze schilderij,
En nog ontvonkt mijn hart in lust tot poëzij;
Terwijl ik L u c i f e r zijn treurrol leer volspelen,
En met den bliksem sla, op hemelsche tooneelen,
Ten schrik en spiegel van de Staatszucht en de Nijd,
Wat is mijn ouderdom? een rook, een damp, geen tijd.

Wederom kan de dichter niet nalaten op te merken, dat hij gevoelt, hoezeer zijn jaren
toenemen. Intusschen verheugt hij er zich over, dat zijn gezicht nog zoo sterk is, dat
hij geen bril noodig heeft; zelfs kan hij met het bloote oog zijn grijze haren tellen,
wat hem tot dankbaarheid stemt, ook al zijn die te tellen haren een teeken van
toenemenden ouderdom. Bovendien zien wij in dit bijschrift, dat hij ernstig bezig
gehouden wordt door zijn L u c i f e r . Hij kan zich niet weerhouden daar op te
zinspelen, als hij het nieuwe portret aanschouwt: zoo ernstig is hij er van vervuld,
dat hij er niet van zwijgen kan. Het was een jaar vóór het treurspel in druk verscheen.
Wonderbaarlijk, terwijl hij de klacht over den ouderdom niet onderdrukken kan,
peinst hij aan nieuwe dichtwerken, is hij bezig met de uitvoering van een dramatisch
dichtstuk, dat het meest verhevene is op die stof vervaardigd, en hebben wij er nog
tal van oorspronkelijke te wachten, waaronder weldra J e f t a en A l l e r
t r e u r s p e l e n t r e u r s p e l zullen volgen. Ook bij

Noord en Zuid. Jaargang 17

215
dit portret van Govert Flinck is een bijschrift van Jan Vos geschreven.
Nog een andere bijzonderheid is aan dit portret verbonden. Vondel heeft het den
Directeur-Generaal in Oost-Indië, Geeraert Hulft, toegezonden met begeleiding van
een dichterlijken brief. Dit gedicht is merkwaardig, omdat Vondel daarin een
droomgezicht meedeelt, dat weldra in werkelijkheid zou vervuld worden, toen Hulft,
zijn oude Amsterdamsche vriend, na de inneming van Colombo op Ceylon ten gevolge
van een bekomen wonde stierf. Zonderling is de overeenstemming van Colombo en
de Duif van het droomgezicht. Van dezen brief haal ik hier slechts enkele regels aan,
waarin Vondel zijn portret toespreekt. Het schoone gedicht verdient anders in zijn
geheel gekend te worden. De titel luidt: A a n m i j n e a f b e e l d i n g e , d o o r
Goovaert Flink geschilderd, toen ze den Heer Directeur
G e n e r a a l i n O o s t -I n d i ë n t o e g e z o n d e n w i e r d . De dichter spreekt zijn
beeltenis aldus toe:
Gij steekt dan af, voor d' Amsterdamsche palen,
Om over zee te zweven, daar de dag
Batavië verguldt met de eerste stralen,
En geuren brengt, uit ootmoed en ontzag:
Daar de eilanden om strijd, van alle kanten,
Aanhouden om gehoor, voor 't Hollandsch hof,
Door Koningen en smeekende gezanten,
Met hunne kroon gebogen in het stof.
Wanneer gij koomt in 't Oosten te belanden,
En de eer geniet, dat Hulft u wellekoomt,
Zoo kust dien held eerbiediglijk de handen,
En meldt hem wat ik onlangs heb gedroomd.

Hierop volgt het opmerkelijk vizioen, waarna de dichter aan het slot weder zijn
beeltenis toespreekt in de woorden:
Nu zijt mijn bode, en meld dien held mijn zorgen,
Als gij belandt in 't hof, daar hij gekeerd,
En uit gevaar, ter goede tijd, geborgen,
Het roer van nieuw Batavië regeert.

In 1656 volgde opnieuw een afbeelding van Vondel en wel het tweede portret in
olieverf door F i l i p s d e K o n i n g ; het derde van dezen schilder, 's dichters laatste
portret, is reeds medegedeeld. Van Lennep voegt bij dit tweede portret de
aanteekening: Over de eerste proeve (in 1651) waarschijnlijk maar half tevreden, of
misschien aangezocht door dezen of genen, die een afbeelding van den dichter
verlangde, vervaardigde de schilder er een paar andere
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op kleinere schaal. Vondel schreef bij deze nieuwe afbeelding de volgende regels:

Op mijne afbeeldingen in het klein door Filips de Koning.
Zoo schildert mij een Konings hand
In 't kleen, terwijl ik 's Konings snaren,
En heilig harpgezang, en trant
Vast volge, in top van 's levens jaren,
Één min dan zeventig. Wat ist?
Nog min dan verf, een damp, een mist.

Al weder een toespeling op zijn hoogen ouderdom en de verwachting, dat zijn leeftijd
ten einde loopt. Opmerkelijk tevens dat hij zich opnieuw niet weerhouden kan mee
te deelen, met welk uitvoerig dichterlijk werk zijn gansche ziel op het oogenblik is
ingenomen. ‘'s K o n i n g s s n a r e n ’ is de harp van Koning David. De dichter was
bezig met: ‘K o n i n g D a v i d s H a r p z a n g e n , d e n N e d e r d u i t s c h e n
t o e g e z o n g e n .’ En er zijn heerlijke liederen onder die 150 Psalmen!
Nog een andere beroemde naam is aan Vondels portretten verbonden. De kleinzoon
en naamgenoot van K a r e l v a n M a n d e r , den schilder en den schrijver van het
merkwaardige boek: L e v e n s d e r o u d e I t a l i a a n s c h e , N e d e r l a n d s c h e
e n H o o g d u i t s c h e S c h i l d e r s , was destijds in groot aanzien aan het Deensche
hof. Vondel was met hem bekend en schreef onderscheiden bijschriften bij zijn
portretten. Bij zijn eigen portret schreef Vondel het volgende:

Op Mijne Afbeeldinge, door Karel van Mander,
Ik sloot een ring van tienwerf zeven jaren,
Toen M a n d e r , wiens penseel, zoo rijk begaafd,
Op 's Grootvaêrs spoor en faam ten hemel draaft,
Mij schilderde, bezaaid met grijze haren,
Daar Fredriks kroon ontzien wordt en benijd,
Zoo kan mijn schijn nog leven na mijn tijd.

Uit den inhoud blijkt, wanneer en waar dit portret geschilderd is. Vondel kwam met
Karel van Mander in kennis, toen de dichter op zeventig-jarigen leeftijd zich naar
Kopenhagen had begeven, om er
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de schulden door zijn zoon gemaakt te vereffenen. Dat hij daar in aanzienlijke kringen
ontvangen werd, blijkt voldoende uit het feit, dat Van Mander er zijn beeltenis op
doek bracht.
En eindelijk vermelden wij nog een afbeelding van Vondel in kopergravure door
Cornelis Visscher, een zeer bekwaam graveur te Amsterdam gevestigd en toen hij
in 1657 's dichters beeltenis vervaardigde nog zeer jong. Vondel schreef ook hierbij
een bijschrift:

Op Mijne Afbeeldinge, kunstig geteekend en gesneden door Cornelis de
Visscher.
Mijn jaartal telt aan 's levens jarenwijzer
Nu zeventig. Mijn zilverhaar wordt grijzer,
En V i s s c h e r beeldt met krijt en kunstig ijzer
Mijn ouderdom in koper levende af.
Zijn graafpen volgt de hand, die 't leven gaf.
Men houwe een kroon van beelden op zijn graf.

Dat ‘krijt en ijzer’ is natuurlijk een zinspeling op de teeken- en graveerkunst van
Visscher. De laatste regel heeft het woord ‘kroon’ in de beteekenis van kring of
krans.
Wij hebben nu gezien, hoe de namen van groote kunstenaars aan de portretten van
Vondel verbonden zijn. Al het sentimenteel en grootelijks uit onkunde voortspruitend
gejammer over miskenning, Vondel in zijn leven beschoren, dient daarbij te
verstommen. Over gebrek aan waardeering heeft hij nooit te klagen gehad en heeft
hij zich werkelijk nooit beklaagd. In zeker opzicht behoort hij tot de gelukkigste
dichters. En bewonderen wij zijn buitengewone geestkracht en waardige zelf
beheersching in moeilijke omstandigheden of onaangename ervaringen, hij had ook
in veel te roemen, vooral in blijken van liefde, vriendschap en toegenegenheid.
Natuurlijk kon het wel niet anders, of een dichter, die zoozeer deelnam in de
gebeurtenissen van zijn tijd en zijn volk, die zoo heftig meermalen voor den dag
kwam in den strijd op kerkelijk gebied, moest ook veel tegenstand wekken. Intusschen,
tegenstand te ondervinden is meermalen een prikkel en lang niet altijd een reden tot
beklag. Men bedenke ook, dat veel leed van Vondel eigenlijk meer huiselijk leed
geweest is, wat juist niet onafscheidelijk aan het dichterschap ver-
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bonden was. Drie dingen hebben wij nu in de bijschriften bij zijn eigen beeltenissen
kunnen opmerken:
Vooreerst, de zeldzame kalmte en waardigheid, waarmee hij op zijn naderenden
ouderdom wijst;
ten tweede, hoezeer hij vervuld was van een of ander gewichtig kunstwerk, waar
hij zich juist meê bezig hield, als hem een nieuwe afbeelding onder de oogen kwam;
ten laatste, met wat een dankbaar hart en vleiend woord hij iederen kunstenaar
bejegent, die zijn trekken afbeeldt.
Daarin is hij het besliste tegenbeeld van een dichtergenoot uit later tijd, dien wij
daarom, juist wegens dat groote contrast, laten volgen.
Ja, een schreeuwend contrast vormt in onze tegenwoordige beschouwing, vergeleken
bij Vondel, de latere W i l l e m B i l d e r d i j k .
De bijschriften van Bilderdijk op zijn beeltenis zijn talrijk. Daar onder zijn enkelen
van meer dan gewone beteekenis. Zeer verschillend is de stemming van den dichter
bij het ontvangen van zijn portret of bij de aanschouwing van zijn afbeeldsel. Dat de
dichter niet gemakkelijk te voldoen was, blijkt bijv. uit een brief aan zijn vriend Prof.
H.W. Tydeman. Den 20sten Sept. 1815 schrijft hij:
‘Va n B r e e heeft mijn portrait willen maken voor zich. Men schreeuwt over de
gelijkenis en ik heb veel portraiten van zijn hand gezien en nooit een dat niet geleek.
Echter vind ik mij-zelven er volstrekt niet in. Het heeft iets satyriks, dunkt mij, dat
mij geweldig stuit, en zelfs iets egoïstisch, waarvan ik schrik. Indien het mij waarlijk
in de zedelijke schildering gelijkt, o God, hoe weinig leert men dan zich zelven
kennen! De man heeft er zich op toegelegd, en het is een meesterstuk van kunst;
maar ik heb nooit zoo gegruwd van mij-zelven. - - Gij begrijpt dat ik hem mijn
gevoelen niet heb meegedeeld, maar het heeft een diepen indruk op mij gemaakt, en
is een strenge en gevoelige les voor mij, over mijzelven te waken, en God te bidden
dat Hij mij van mij-zelven redde! Ik ben nooit dus voor mij-zelven vernederd geweest.
En dank zij Hem voor die vernedering! Zij was mij noodig.’
Toch schreef Bilderdijk bij datzelfde portret in hetzelfde jaar 1815 het volgende
bijschrift:
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Op mijne afbeelding door Van Bree.
Na zestig jaren smarts in 't allerrampvolst leven,
Omwarende als de schim van die ik eertijds was,
Weet 's Kunstnaars tooverkracht mij d' aanblik weer te geven
Waarin een vroeger teelt mijn open borst doorlas.
Het voorhoofd klaart zich op, 't herroept zijn denkvermogen,
En 't eens zoo gloeiend hart neemt weer in 't leven deel:
Va n B r e e , gij hebt mijn ziel haar banden afgetogen;
Zij slaat haar wieken uit en zweeft op uw paneel.

Hier komt de schilder er niet kwaad af, geheel anders dan men uit de woorden van
den dichter aan Prof. Tydeman verwachten zou.1) Alles behalve was Bilderdijk gesticht
bij een afbeelding, hem in 1820 toegezonden. Het bijschrift dat in de
K r e k e l z a n g e n verscheen geeft aan zijn verstoordheid lucht, schoon het moeilijk
is uit te maken, of er grond voor was, want de naam van den schilder wordt niet
genoemd en het portret niet nader aangeduid. Het is de moeite waard van dezen uitval
kennis te nemen.

Op een afbeeldsel van mij.
Al weêr een nieuw momaangezicht
Bij zoo veel andren, opgedicht
Aan d'armen Bilderdijk!
Het een druischt tegen 't ander aan;
En ieder wil voor 't echte gaan,
Gewaarborgd door Natuur met d' onmiskenbren ijk.
Voor my, indien ik spreken zal,
'k Bestem of wraak ze geen van al,
En weet ook niet waar 't schort;
Maar hoe 'k ze allen meer bekijk,
Hoe meer ik steeds nieuwsgierig word,
Waarop ik toch gelijk?

Men kan een dergelijken uitval wel verklaren. Het moet een zonderlingen indruk
maken hetzelfde portret door verschillende schilders vervaardigd te zien. Niets wat
zoo vernietigend voor den een of anderen schilder zijn kan.
Een hoogst merkwaardig gedicht, dat ons rekenschap geeft van

1) Va n B r e e is ook de schilder van het weerzinwekkend doek, dat eenige jaren het
Rijksmuzeum ontsierd heeft, voorstellende: het aanbieden van de sleutels der hoofdstad aan
Keizer Napoleon. Wat een karikaturen op dat doek, die voor de autoriteiten moeten doorgaan!
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zulk een indruk, vinden wij in de R o t s g a l m e n ; 't is van het jaar 1822. Tevens
zien wij er uit, dat de dichter slechts één portret waardig acht om aan de
nakomelingschap te worden nagelaten: het is het portret door den schilder Hodges
vervaardigd en dat thans nog in de zaal prijkt, waar de Kon. Academie van
Wetenschappen haar zittingen houdt, een beeltenis die ook in gravure bestaat. Ik
voeg achter enkele regels het jaar, dat de dichter heeft aangegeven voor het bedoelde
portret; jammer dat er geen stellige aanwijzingen omtrent de schilders worden
bijgevoegd. Het interessante gedicht luidt aldus:

Op eene verzameling van mijne Afbeeldingen.
Een Wildeman, het dolhuis uitgevlogen: - 1784.
Een goede Hals, maar zonder ziel of kracht: - '88.
Een Sukkelaar, die met verwonderde oogen
Om alles met verbeten weerzin lacht: - 1806
Een Franschmanslach op halfverwrongen kaken,
Die geest beduidt op 't aanzicht van een bloed: - '13
En, om 't getal dier fraaiheen vol te maken
Eens Financiers verwaande domme snoet. - '20
En dat moet ik, dat moet een Dichter wezen!
Gelooft gij 't ooit, die deze monsters ziet?
Geeft, wat ik schreef, één trek daarvan te lezen
Zoo zeg gerust: ‘Hij kent zich zelven niet.’
Maar zacht een poos! - Hoe langer hoe verkeerder!
Men vormt mij na uit Pottebakkers aard; - '20
Doch de Adamskop beschaamt den kunstbootseerder;
En 't zielloos ding is zelfs den klei niet waard.
Nu komt er een, die zal U 't echte leven
In lenig was met volle lijk'nis geven;
En deze held, wat spreidt hij ons ten toon?
De knorrigheid in eigen hoofdpersoon;
Met zulk een lach van meêlij op de lippen,
Als 't zelfgevoel eens Trotsaarts af laat glippen,
Verachting spreidt op al wat hem omringt,
En, half in spijt, zich tot verneedring dwingt. - '22.

Dat Bilderdijk zich ergert aan die ‘k n o r r i g h e i d i n e i g e n h o o f d p e r s o o n ’
enz. klinkt nog al curieus. Overigens is de karakteristiek van iedere beeltenis,
aangenomen dat zij juist is, uitstekend uitgedrukt, De wending in de nu volgende
strofe toont den man die schilderijen gezien heeft, en goed gezien ook:
Mijn God! is 't waar, zijn dit mijn wezenstrekken,
En is 't m i j n hart, dat ze aan mij-zelf ontdekken?
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Of maaldet gy, wier kunst my dus herteelt,
Uw eigen aart onwetend in mijn beeld? Het moog zoo zijn. De R u b e n s en van D i j k e n
Zijn lang voorby, die z i e l e n deên gelijken;
Wier oog hun ziel een heldre spiegel was,
En geest en hart in elken vezel las,
Niet, dagen lang, op 't ui'erlijk bleef staren,
Maar d'eersten blik in 't harte kon bewaren,
Dien blik getrouw in klei of verven bracht,
En spreken deed tot Tijd- en Nageslacht.

Wat ergerlijk is in veel beschouwingen over den Mensch en Dichter Bilderdijk, is
het voortdurend aanhalen van verzen en gedichten, die ons slechts een enkel deel,
een enkelen karaktertrek van den merkwaardigen man laten aanschouwen. De
eigenaardigheid van de oude schilders in de schepping hunner portretten is door
Bilderdijk zeer goed gezien en zeer juist aangeduid. Bilderdijk had een zeer fijn
kunstgevoel en scherpen blik. Een paar regels in de volgende strofe, waarin hij over
de oude schilders spreekt, doen dat opnieuw uitkomen.
Die troffen, ja! die wisten af te malen
Wat oog en mond, wat elke zenuw sprak;
Wier borst, doorstroomd van hooger idealen,
Een hand bewoog die 't voorwerp nooit ontbrak.
Doch, wat maalt gy? - 't Misnoegen van 't vervelen
Voor Rust der ziel in zalig zelfgenot;
Met Ongeduld, om 't haatlijk tijdontstelen;
En - Bitterheid, die met uw wanklap spot
Wen ge, om den mond iets vriendlijks af te prachen,
Of slaaprigheid of mijmrende ernst verstoort,
En door uw boert het aanzicht tergt tot lachen
Met zotterny, slechts wreevlig aangehoord.

Is hier niet uitstekend de hebbelijkheid van derden- of vierdenrangs-portretschilders
gehekeld, die, geen oog hebbende voor ziel of karakter, door allerlei gezwets en
snaakschheid het ‘poseerend origineel’ tot idiootachtig glimlachen trachten te
dwingen, daar volgens hen de afbeelding toch boven alles ‘vriendelijk’ uit de lijst
moet gluren. De laatste strofe bevat den welbekenden lof aan Hodges.
Maar, H o d g e s ! gij, die uit vervlogen eeuwen
De schilderkunst terug riept op 't paneel,
Geen mond mismaakt door 't zielverteerend geeuwen,
Maar kunstgesprek vereenigt aan 't penceel!
Zoo 't Noodlot wil, dat zich in later dagen
Mijn naam bewaar in 't onwijs Vaderland,
En eenig beeld mijn leest moet overdragen,
Het zij geschetst door uw begaafde hand,
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In uw tafreel, bevredigd met mij-zelven,
Ontdek ik 't hart dat lof noch laster acht;
En, die daaruit mijn ziel weet op te delven,
Miskend in mij noch inborst noch geslacht.

Nog verdient hierbij aangeteekend te worden, dat het portret van 1788, in den tweeden
regel van het gedicht gehekeld, van den schilder Schmidt is. Een gravure daarvan
verscheen in 1851 bij J.J. van Brederode te Haarlem, met bijschrift van Da Costa.
Deze dichter spreekt echter van ‘het edele en elegante’ der figuur in dit portret.
Dat Bilderdijk niets dan lof over had voor het portret door Schweickhardt, zijn
aanstaanden schoonvader, in Londen geschilderd (1796), laat zich begrijpen. Van
groot gewicht zijn de regels aan den schilder gericht nog om een andere reden. De
dichter dagteekent zijn verzen van Bloeimaand, als hij reeds op zeer vertrouwelijken
voet met den schilder en de zijnen, waaronder zijn dochter, de jeugdige Katharina
Wilhelmina, verkeert. Toch spreekt hij nog van zijn ‘l i e v e G a d e ’ in Holland,
wier herdenken hem een h e e t e n t r a a n doet storten. Het gedicht is opgenomen
in de M e n g e l i n g e n , waarheen wij verwijzen; het is waardig gekend te worden,
want er zijn schoone verzen in. Ik wil hier slechts de regels aanhalen, dubbel
merkwaardig, waarin de dichter zich tot zijn beeltenis richt, voor hij het aan zijn
echtgenoote in Holland zendt. ‘O ga, ga heen,’ zegt hij,
en zoek die droeve streken,
Die mijne stem niet meer bereiken mag. - o Roep aan 't hart van e e n g e l i e f d e g a d e
D e n m a n t e r u g , voor wien heur boezem aâmt:
Den man, die nooit heur tederheid verraadde,
En wiens ellend heur grootheid niet beschaamt!
En, als ge, in spijt van haat en Dwingelanden,
In mijne plaats op 't zuiverst harte rust,
Heur blanke borst of eeuwigdierbre handen,
Als sluiksgewijs, met koude lippen kust;
o Meld haar dan dat, hoe de loop der tijden
Wat braafheid aâmt op bloed en tranen stond,
Haar Echtgenoot in 't prangen van zijn lijden
Nog Hollandsch bloed in Vriendenharten vond.
Nog Hollandsch bloed, dat voor verdrukte braven,
Voor Vaderland, voor Vorst en Godvrucht vliet;
Den balling eert en overhoopt met gaven,
Na dat het lot hem nergens uitkomst liet.
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Wees, wees haar dan ten zielvertroostend teeken
Van 't edel hart dat mij zijn vriendschap schenkt;
En - zie heur oog van de eigen tranen leken,
Waar dankbaarheid mijn nokkend hart meê drenkt!

Een jaar later hebben Bilderdijk en zijn Katharina Londen reeds verlaten om, ver
van die gade in Holland, het leven en het lot saam te deelen. Met het begrip van
moraliteit mag en behoeft niet geschipperd te worden. Doch in dit geval is de
verhouding van beiden tot elkander een zielkundig verschijnsel, waarvan men zich
niet maar enkel met een spotlach kan afmaken. Er komt ook geen verdediging te pas.
Twee zielen waren beiden verrast door een gevoel van genegenheid, dat weldra in
onderlinge liefde overging. De woorden in het aangehaalde gedicht blijven er te
merkwaardiger om.
Nog een ander bijschrift op het portret van Schweickhardt vindt men in de
M e n g e l p o ë z y ; het bevat weder een lofspraak op den schilder.
Van hetzelfde jaar 1796 dagteekent ook een portret als ‘Silhouette getrokken’ door
Miss Suada, (N a l e z i n g e n ). Het bijschrift moet de teekenaarster Suada, d.i.
Katharina S. getroffen hebben om de volgende regels, er aan ontleend:
Ziedaar dat hoofd, niet meer belaân met lauwerkronen,
Dat in mijn vroegste Jeugd de Grijsheid blozen deed!
Dat oog, waarvoor het oog der Nederlandsche schoonen,
Dien mond, waarvoor heur hart zich-zelf te zwak beleed.

Voor de jeugdige leerlinge moest de genegenheid van zulk een leermeester
onwillekeurig een overwinning zijn! Laat ons in ieder geval niet hard oordeelen over
deze Suada.
Het oudste bijschrift op Bilderdijks portret dagteekent van 1780 en is mede te
vinden in de N a l e z i n g . Daar Bilderdijk toen 24 jaar oud was, kan blijkens den
inhoud die dagteekening niet juist zijn. Luister maar:

Op mijn Afbeeldsel.
Zoo vriendenlof, zoo roem in vroege lentedagen,
Een onbezwalkt gemoed genoeg waar voor 't geluk:
Dit voorhoofd zou geen blijk van nare kwelling dragen,
Dit somber uitzicht niet gewagen
Van heimelijk verkropten druk.
Leert des uit deze stroeve trekken,
De glorie in heur aart en nietigheid te ontdekken
Gij, die haar ijdle schim afgodische offers biedt:
Den evenmensch tot nut, Gods naam ter eer te strekken,
Is 't wit van ons bestaan; - 't voldoen der roemzucht niet.
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Dat ‘somber uitzicht,’ die ‘ware kwelling,’ bovenal die ‘roem’ en ‘glorie’ komen
niet in overeenstemming met het jaartal. Die dagteekening behoort dus tot die
eigenaardige vergissingen, die bij Bilderdijk niet vreemd zijn, tenzij wij hier aan
overdrijving hebben te denken.
Tot het jaar der ‘ballingschap’ zijn nog de volgende portretten te vermelden: 1786,
N i e u w e M e n g e l i n g e n ; 1789, N a l e z i n g e n ; 1790, N a l e z i n g e n ; 1793,
N a l e z i n g e n ; 1794, M e n g e l i n g e n ; 1795, M e n g e l i n g e n . Enkelen daarvan
bevatten toespelingen op Bilderdijks praktijk als advokaat in den patriottentijd. Een
der meest karakteristieke bijschriften is het volgende van 1786.

Op mijn Afbeeldsel.
'k Zocht Wijsheid, 'k vond ze niet. 'k Dacht Wetenschap te gaâren
En troostte me in den drang van 't Letterheldendom.
Wat won ik? IJdle praal van fletsche lauwerblaâren,
Luidklinkend handgeklap en smaakloos lofgebrom!
Dit kon geen hart voldoen van zijn bestemming zeker,
En veel te groot voor slaaf van 't waanziek algemeen:
God zag het: de Onschuld leed, Hij riep mij tot haar Wreker,
't Gejuich verkeerde in vloek, maar 'k vond mijn hart te vreên.

Wat een bittere klacht der teleurstelling op betrekkelijk zoo jeugdigen leeftijd! Dat
van 1789 bevat tevens een toespeling op 's dichters stamlijst, zes paar eeuwen oud,
volgens zijn zeggen. Overigens wisselen dezelfde gedachten elkander voortdurend
af: lijden om de verdediging ‘der verdrukte onnoozelheid,’ lijden onder de stormen
des tijds, onvoldaanheid met den roem dezer wereld, vroege ouderdom. Wij behoeven
dus alle bijschriften niet aan te halen. Slechts het portret van Kuilenburg in 1794
geschilderd schijnt den dichter voldaan te hebben en wordt ook door Da Costa zeer
geroemd, waarom wij het hier laten volgen.

Op mijne Afbeelding door Kuilenburg.
Dus trof mij 't kunstpenceel van K u i l e n b u r g naar 't leven.
Naar 't leven? - Neen, o neen, mijn leven heeft gedaan,
Dat heeft met Neerlands bloei den laatsten snik gegeven,
En 't is geen leven meer, dat thans mijn borst doet slaan.
Vergeefs vraagt ge aan dat oog de kracht van vroeger jaren,
Dat vuur der Jonglingschap dat eens zoo schittrend glom:
Aan 't voorhoofd, voor den tijd beschaamd met grijze hairen,
't Verbeeldingrijk vernuft, beroemd bij 't Dichtrendom.
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De mond vergat sints lang de kunst van 't hart te kneden,
En de overreding week, die van dees lippen vloot:
De matte boezem zonk, en geest en kundigheden
Verstierven in den klem van d' algemeenen nood.
Wat zoekt ge, o Kunstvriend, nu, na de uitgeblaakte vonken,
De fakkel nog in de asch, die van haar overschiet?
Ach, heeft haar scheemrend licht u ooit in 't oog geblonken,
Waardeer naar 't dove stof heur ouden luister niet.

Deze krachtige verzen werden nog in den Haag geschreven. Zou niet het huiselijk
leed veel tot die stemming van een vroegen ouderdom hebben bijgedragen? Ook het
bijschrift bij het portret door Hauck geschilderd, na het verlaten van den Haag, ademt
denzelfden geest, nog treuriger gestemd na de ‘ballingschap’, waarvan de dichter
spreekt, schoon de beide laatste regels meer gelatenheid doen blijken.
Ik vind intusschen, dat in Bilderdijks bijschriften de eigenlijke dichter zeer gunstig
uitkomt. Men spreekt veel van gespierde verzen, vindt men ze hier niet krachtiger
en kernvoller dan ooit? Ze lezende, zal het moeilijk vallen den dichter den roem te
onthouden, dat hij in ieder geval karaktervolle verzen geschreven heeft, wat ook het
oordeel over een groot gedeelte zijner poëzie moge zijn In 1815 en '16 heeft hij nog
een drietal bijschriften geschreven, waarvan er een bij het portret door Van Bree
reeds is aangehaald. Ik mag de beide andere hier niet weglaten. Dat uit de N i e u w e
U i t s p r u i t s e l s is weer zoo karakteristiek als er maar eenig zijn kan. Men oordeele:

Bij mijne Afbeelding.
'k Was vreemdling op deze aard. Onvatbaar voor haar weelde,
Onthield mij de Almacht al waar andrer hart om zwoegt;
Maar, waar ook 't gunstigst lot den stervling meê bedeelde,
Wat ware 't, wien geen aard, geen wareld, vergenoegt?
Gij, Hemel, schonkt mij 't licht, en lijden voor genieten!
'k Ben dankbaar, 'k wijze uw gift niet wederstrevig af:
Gij weet het, gij alleen, waartoe mijn tranen vlieten,
En schonkt me een troost in U, een Weerhelft, en het Graf.

Terwijl dat in de N a l e z i n g e n van het jaar 1816 luidt:
Wat geeft die vlotte lach op 't stroef gelaat te lezen?
Is 't zelfmin? Hekelzucht? Beschouwer, waan het niet.
Neen, 't is het werk der smart op 't vroegverouderd wezen,
Waarin gij 't kalme hart als door een nevel ziet.

Daar de dichter met de meeste zijner afbeeldingen volstrekt niet voldaan was, gelijk
wij uit zijn satire gezien hebben, verdient het

Noord en Zuid. Jaargang 17

226
erkend te worden, dat hij in zijn bijschriften, op een paar uitzonderingen na, den
schilder niet al te hard aanvalt. De vaderlandsche schilders van zijn tijd waren geen
portretschilders van eenige beteekenis, dat zag en gevoelde Bilderdijk zeer goed.
Bovendien had hij bijzondere opvattingen omtrent het portret, vooral omtrent zijn
eigen beeltenis, waarom hij eischen stelde die moeilijk te voldoen waren. Met het
oog daarop moet men zeggen, dat hij de schilders genadig behandeld heeft. Men
bedenke daarbij, dat hij een zeer geoefend oog had en zelf een talentvol teekenaar
kon heeten. Over zijn bijzondere inzichten omtrent zijn eigen beeltenis laat hij zich
in een brief aan Immerzeel duidelijk uit. Hij zegt daarin:
‘'t Character van physionomie is buiten kijf (als de oude Prof. Hahn opmerkte)
Oostersch en heeft iets van 't Arabiesch, meest van de moderne Grieken. - Zonderling
is het dat dit character zich 12 honderd jaar in mijne familie zoodanig bewaard heeft.
Prof. Hahn wist van dien oorsprong niet, maar vroeg, mij ziende, wie toch die
jongeling met dat Oostersch gezicht was? - Hij heeft zoo zeer recht, dat zelfs mijne
handen en voeten geene Europeesche maar Oostersche form hadden.’
Wij laten die meening voor hetgeen zij waarschijnlijk is: een inbeelding. Besluiten
wij met een mededeeling van Da Costa, die van het portret door Hodges het volgende
zegt:
‘Dit portret bevindt zich in een der zalen van het voormalig Instituut, en is met
dat van Van Swinden het eenige, dat de onderscheiding mist eener Ridderorde, door
dezen, zegt men, uit beginsel geweigerd, door Bilderdijk niet geambiëerd, maar hem,
zoo ik meen, na de restauratie in 1813 toch ook niet toegedacht!’
Gaan wij nu naar de zeventiende eeuw terug en slaan wij H u y g e n s '
K o r e n b l o e m e n op.
Wij laten op deze plaats de Latijnsche bijschriften achterwege; er zijn er meer dan
een half dozijn door Huygens op zijn beeltenis vervaardigd, voor zoover ik in de drie
verschenen deelen van Dr. Worp's uitgave heb kunnen nagaan. In de
K o r e n b l o e m e n zelf komen de Latijnsche bijschriften niet voor. Onder de
portretten van Huygens zijn er door Michiel Mierevelt, Ant. van Dijk en Joh.
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Lievensz geschilderd; die van den laatste schijnen verloren gegaan. 't Zijn dus stukken
van beteekenis geweest.
Het eerste Nederlandsche bijschrift is van het jaar 1627 en te vinden in de
Korenbloemen van 1672, blz 523 en bij Dr. Worp II, 180. Het is een vrije vertaling
van Huygens eigen Latijn, gelijk uit den titel blijkt.

Op mijn afbeelding korts voor mijnen Trouwdag gemaakt uit mijn
Latijnsch.
Spreekt, Schilderij, en zegt hoe grooten kracht van vreugden
Mijn ingewand verheugden,
Ten tijden als ik schier, of heel verwinner werd
Van mijner Sterren hert,
En docht van overvreugd ik trad op al de Sterren
Die om den Hemel werren,
En hiet u tuigen van mijn vroolijke gemoed
Aan d' eeuw die komen moet,
Door dit gewakkerd oog en voorhoofd zonder voren
Die zulken hert behooren.
Zegt, dat voor d' eeuwen, noch van dat er eeuwen zijn,
Geen luk en was als 't mijn;
Zegt, dat er boven Zon noch onder Maan na dezen
Geen mijns gelijk zal wezen.
Zwijgt, Schilderij, en spreekt veel liever niet van mij,
't En komt toch al niet bij.

Men ziet hoe gelukkig de dichter zich gevoelde, kort voor hij met zijn Stella (Sterre),
zijn Susanna van Baerle, in het huwelijk trad. Het bijschrift wordt duidelijk, als men
weet onder welken naam de dichter zijn bruid en later ook zijn echtgenoot vereerd
heeft. De dichter was in het leger van den Prins voor Grol, toen hij dit en ook het
volgende bijschrift vervaardigde.
Zoozeer was Huygens onder den indruk van zijn aanstaand geluk, dat hij geen
woord spreekt over den schilder, noch over het kunstwerk zelf, dat waarschijnlijk
van Jan Lievensz geweest is Bij Vondel zien wij den dichter geheel opgaan in het
dichtwerk dat hij juist onder handen had, bij Huygens is het het aanstaand
huwelijksgeluk dat zijn hart geheel heeft ingenomen. Nog een tweede, of het
Latijnsche medegerekend, nog een derde bijschrift volgt in hetzelfde jaar en slechts
een dag of wat na het voorgaande geschreven. Men vindt het dan ook in Dr. Worp's
uitgave op blz. 181, volgende op de voorgaande; in de K o r e n b l o e m e n I, 504,
luidt de titel nagenoeg als het vorige, bij Dr. Worp naar het HS.:
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Noch op de selve.
Schilder, 't kwam zoo wel te pas,
Recht eer dat ik Sterre was
(Schrikt niet, 'k zal u haast ontwerren
Hoe ik kost en most versterren,
Sterre wierd ik, met als Zij
Haar verruilde tegen mij)
Mijn gedaante na te trachten.
Sedert waar 't de kracht verkrachten
Van de verf, die pas een man
Mans gelijk verschauwen kan.
Ja, ik geve dat mijn vreugden
Maar mijn aangezicht verheugden,
Vreugden, daarvan in mijn Ziel
D' eerste met mijn Sterre viel:
Noch en waar met dat vermaken
Mijn gezicht niet na te maken.
Sterre leent het zulken licht
Dat er alle verf voor zwicht.
Schilder, 't waar nu veel te spade;
Mijn bezit is zonder gade,
Zoo mijn vreugden zonder paar,
En daar trekt het aanzicht naar.

't Is vrij duister. De dichter zegt, dat het goed is nu afgeschaduwd (verschaâuwd),
afgeschilderd te zijn, vóór hij door zijn huwelijk met Sterre, man en vrouw één zijnde,
mede versterd zal zijn. ‘Met als zij’, beteekent: op hetzelfde oogenblik; ‘pas’,
nauwelijks; ‘ik geve’, ik geef toe, en het volgende ‘Maar’, enkel, alleen; terwijl ‘zoo’
in den zin van: aldus moet worden opgevat.
Het geheel is dus op welwillende wijze een toespraak tot den schilder, om hem
zijn onmacht onder het oog te brengen, daar 's dichters gezicht niet zou zijn na te
trachten, na te bootsen, zoo de kunst den echtgenoot van Sterre had af te beelden.
Eindelijk nog komen er onder de Sneldichten een drietal bijschriften voor op
Huygens afbeelding door Jacob van Campen, den schilder en vermaarden
bouwmeester van het Amsterdamsche stadhuis. De drie bijschriften mogen hier nog
volgen:

Op de zijdelinge Afbeelding van mij en mijn Vrouw in één blad, door
Jacob van Campen.
Heilig zijn de trouwe stralen
Die zich echte Man en Vrouw
Door de vreugd en door den rouw
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Wederzijds ten ooge uithalen;
Maar dit 's heiliger beleg:
Man en Vrouw zien eenen weg.

Op dezelve.
Broêr en zuster mogen scheelen,
Al wat vrede en vriendschap veelen;
Man en vrouw niet meer als hier,
Niet de dikte van 't papier.

Noch.
Schilder, die ons vol genoegen
Zoo getreft hebt in dit voegen,
Trekt er een vel over heen:
Man en Vrouw en zijn maar een.

Deze b i j s c h r i f t e n komen voor in het Zestiende boek van de Sneldichten. Het
eerste is zeker het geestigste. Al weder toont de dichter zich vervuld van het hooge
geluk, hem in het huwelijk ten deel gevallen.
Intusschen geven de aangehaalde bijschriften een niet zeer hoogen dunk van 's
dichters hart en oog voor de s c h i l d e r k u n s t , in weerwil van de wonderen der
O u d -H o l l a n d s c h e s c h i l d e r s c h o o l , die hij dagelijks onder de oogen kon
hebben. Voor de kennis van Huygens is dit van belang. Nog zou ik daar niet op
gewezen hebben, als niet een paar andere S n e l d i c h t e n recht geven om die minder
gunstige meening voorgoed aan te nemen. Ik mag die, na de gemaakte opmerking,
niet achterwege laten. Wat onder de tallooze S n e l d i c h t e n onopgemerkt dreigt
verloren te gaan, moet worden uitgekozen, zoo het een eigenaardigen trek van den
dichter doet uitkomen.
In het VIe boek der S n e l d i c h t e n vinden wij het volgende bijschrift:

153.
De beste schilderij weet ik geen naam te geven,
Als een waanwatige verschaduwing van 't leven:
Wilt gij haar deugd verstaan? treedt in den Zonneschijn,
En ziet wat schaduwen van 't schoonste leven zijn.

Zelden is er grooter gebrek aan waardeering ten opzichte van de schilderkunst zoo
driest uitgesproken. Wat zij voortbrengt zou slechts ‘een waanwatige’, een ingebeelde
en onkundige afschaduwing van het leven zijn! 't Is kras voor een tijdgenoot van
Rembrandt! Om
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‘haar deugd’, haar waardij te verstaan, hebben wij in 's menschen schaduw de
gelijkstelling met de kunst te zien!
En het daarop volgende S n e l d i c h t draagt tot titel, alsof dit eene niet genoeg
ware:

Nog.
Geen levendig Penceel en kan 't bij 't leven halen:
Al kwam Apelles weêr,
En honderd andren meer;
Al menschen mijmering, die niet en doen als dwalen:
Met reden noemen zij 't in 't hooge Duitschland: M a l e n .

Die woordspeling met het Hd. m a l e n en de beteekenis, die men er in plat Hollandsch
aan hecht, is ongehoord. Gelukkig echter dat onze achting en genegenheid voor den
dichter er niet mede staan of vallen.
't Is goed voor onze dichters, dat er nog andere verzen zijn aan te halen. Ik laat hier
onmiddellijk een bijschrift van D a C o s t a volgen, een achttal schoone en bezielde
regels. De uitgever zijner kompleete dichtwerken geeft aan het einde o.a. de volgende
aanteekening.
‘Waar de uitheemsche kunstenaar, toenmaals in Nederland toevende, zijn potlood
ter hand nam om nevens vele andere ook de trekken van Da Costa weder te geven,
erkende de Dichter het werk van den teekenaar met de schenking van een zijner
dichtwerken, begeleid door een Nederlandsch vers, maar dat hij zelf met eene
overbrenging in 't Fransch den vreemdeling aldus vertolkte.’
Geven wij hier echter allereerst het oorspronkelijke Nederlandsche bijschrift.

Aan een Kunstenaar, met een afdruk van mijne ‘Vijf en twintig jaren’.
Gij roept het beeld der ziel op 't menschlijk aangezicht!
Het is des kunstnaars recht, het is zijn schoonst vermogen.
Maar wie ooit op de gaaf van d i c h t e r wenscht te bogen,
Die drukke zelf zijn ziel in 't lied uit, dat hij dicht!
Zie daar u dan de mijne in verzen weergegeven!
Haar zucht, haar hoop voor d i t en 't o n v e r g a n k l i j k leven.
Wacht, kunstnaar! wacht ook gij van roem- noch kunstgenot
Wat niet gevonden wordt dan in het Woord van God.

Waarvan de Dichter deze Fransche vertaling geeft:
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Sur les traits d'un visage évoquer toute une âme,
Artiste! c'est ton droit, ton talent souverain.
Mais oü le coeur connaît l'art des vers et sa flamme,
Le poète lui-même, en l'exerçant, se peint,
De mon âme en ces vers reçois la ressemblance!
J'y déposai du moins sa plus süre espérance.
Artiste! croyons-le! la gloire est vanité.
Le bonheur n'est réel qu'en un Dieu révélé.

Wie kan die schilder geweest zijn? Ary Scheffer wellicht? Het bijschrift is
gedagteekend van 1847, toen genoemde schilder in zijn volle glorie was. Bij zulke
verzen, als in dit bijschrift voorkomen, vallen de beide sneldichten van Huygens
jammerlijk af.
Ik wil besluiten met een paar bijschriften aan te halen van een buitenlandsch dichter.
B o i l e a u heeft een paar goede puntdichten bij zijn portret geleverd. Zij zijn waarlijk
waard gekend te worden, bij de behandeling van dit belangwekkend onderwerp, dat
overigens nog lang niet is uitgeput. Het XXXIII Epigram, gedagteekend vnn 1699,
draagt tot titel, en luidt als volgt:

Sur un portrait de l'auteur.
Ne cherchez point comment s'appelle
L'ecrivain peint dans ce tableau:
A l'air dont il regarde et montre La Pucelle
Qui ne reconnoîtroit Boileau?

Tot recht verstand van dit puntdicht diene, dat Boileau fel gebeten was op een
mededichter zijner dagen, Chapelain geheeten. Deze had een soort van heldendicht
geschreven, L a P u c e l l e getiteld, in twaalf boeken, ieder van twaalf-honderd
verzen. Geen kleinigheid! Reeds vroeger had Boileau het aan de bespotting prijs
gegeven, toen hij er het volgende Epigram aan gewijd had:

Vers en style de Chapelain pour mettre à la fin de son poëme de La
Pucelle.
Maudit soit l'auteur dur, dont l'âpre et rude verve,
Son cerveau tenaillant, rima malgré Minerve;
Et, de son lourd marteau martelant le bon sens,
A fait de méchans vers douze fois douze cents.

De onvoldaanheid met zijn eigen beeltenis heeft Boileau aanleiding gegeven, gelijk
wij zagen, om nog eens tegen dichter en dichtstuk uit te varen. Wellicht dat in onze
dagen, nu de Franschen op-
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nieuw met de Maagd van Orleans aan het sollen zijn gegaan, het gedicht weer zal
opgerakeld worden en aan de vergetelheid worden onttrokken, schoon het er zoo
rustig in weggeborgen lag.
Het tweede bijschrift dat Boileau op zijn portret vervaardigd heeft is werkelijk
zeer vermakelijk. Dichters van gedichten als L'Art poétique zijn in den regel niet
geestig of humoristisch, schoon ze vaak als satirist uitmunten. Het Epigram volgt
hier.

Sur une gravure qu'on a faite de moi.
Du célèbre B o i l e a u tu vois ici l'image.
Quoi! c'est là, diras-tu, ce critique achevé!
D' oü vient ce noir chagrin qu'on lit sur son visage?
C' e s t d e s e v o i r s i m a l g r a v é .

Wat vermakelijke onzin in vier regels! Wie zou dat van een dichter als Boileau
verwacht hebben? Het Epigram heeft dan ook een zekere vermaardheid verworven,
die het ten volle verdiende. Er bestaat een Engelsche vertaling van, die vrij goed
gelukt is, als men zien zal.

Boileau on his own portrait.
Behold the true likeness ('t is said) of Boileau;
What he the great Critic, Apollo thy son!
Wherefore looks he so sadly, perhaps you would know: W h y t r u l y t o f i n d h e 's s o v e r y i l l d o n e !

Voor heden genoeg. Er is heel wat menschenkennis op te doen bij het zien van
portretten; maar zeker nog meer bij het hooren van het oordeel dergenen, die verdiept
zijn in de aanschouwing van hun eigen trekken. Het gaat velen evenals den Dichters
die wij aanhaalden: onwillekeurig ontsnappen hun woorden, die zij liever niet
openbaar moesten maken. Hooren wij een enkele maal de stem der dankbaarheid,
gewoonlijk is het die van teleurstelling, spijt en ijdelheid. Slechts zelden dat de
schilder een dankbaar werk verricht heeft.

No. 44. - Théophile de Viau en Huygens. - Een verzuim hersteld
In No. 42 der A r e n -l e z i n g : ‘Van Amstelveen naar Parijs, of J o a n v a n
B r o e k h u i z e n gesnapt’, heb ik er op gewezen, dat 's dichters beroemde
M o r g e n z a n g een vertaling is, zij het
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ook een voortreffelijke, van een ode: L e M a t i n van den Franschen dichter
Théophile, schoon de vertaler den naam van den oorspronkelijken dichter verzwegen
heeft gehouden. Sedert heb ik in het Tijdschrift voor Nederl. taal en letteren, door
de Leidsche Maatschappij uitgegeven, een nieuwe ontdekking bekend gemaakt,
waarin de naam van Pieter Corn. Hooft betrokken is.
Thans wijs ik er op, dat de dichter T h é o p h i l e in ons land een tijd lang zeer
bewonderd en gelezen is geworden, niet minder dan Jean Louis Guez de Balzac (gest.
1654) en de andere dichters, Ronsard en du Bartas. Een bewijs daarvoor vind ik o.a.
bij C o n s t a n t i j n H u y g e n s . Théophile's treurspel Pyrame et Thisbe was in de
oogen van Huygens een tragedie nagenoeg zonder weerga. In een Fransch gedicht
van het jaar 1626 (het jaar van Théophile's dood) richt Huygens zich tot den
treurspeldichter in woorden vol bewondering. Slechts enkele verzen haal ik aan:

Sur le Pirame de Théophile.
Il n'est rien de si noir dans le creux de la Terre
Il n'est rien de si dru au gouffre qui enserre
Les éternelles nuicts, rien de si attaché
Au centre et aux horreurs qui le tiennent caché,
Que les puissants esclats de ta voix, Theophile,
Ne percent bien à jour. etc.

Zie verder nog over het treurspel enkele bijzonderheden in het Tijdschrift van de
Leidsche Maatschappij. De ongelukkige verliefden toesprekende, zegt Huygens aan
het slot van zijn gedicht:
‘Tant que dans Theophile on lira vos trespaz,
Vous vivrez, vous mourrez, et vous ne mourrez pas.’

In een gedicht van hetzelfde jaar richt Huygens zich tot Théophile en Balzac. De
hooggestemde lofspraak begint aldus:

De Théophile et Balzac.
I'avoue, et qui n'avoue point?
Que de paragonner son stile
A la force du contrepoint
De l'admirable Theophile,
C'est mettre l'ombre et le sommeil
En parallèle du Soleil,
C'est d'une ambition mortelle
Prétendre à la gloire des Dieux,
De mettre un pied dessus l'eschelle
Qu'il a levée dans les Cieux.
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't Is niet onverschillig te weten, wie door onze zeventiende-eeuwsche dichters
bewonderd werden. Zoo er niet altijd van stellige navolging sprake kan zijn, invloed
op hun ontwikkeling hebben enkele nieuwere schrijvers, Italiaansche en Fransche
bijna uitsluitend, zeker gehad. Men ziet intusschen dat, wat de Fransche dichters en
prozaschrijvers betreft, het niet enkel du Bartas geweest is die in hun bewondering
deelde.
Thans moet ik nog een nalatigheid herstellen, die ik kort nadat Broekhuizens vertaling
in Aren-lezing 42 behandeld werd, heb opgemerkt. Ik verwees daarbij naar de studie
over Broekhuizen in Prof. Moltzer's ‘Studiën en Schetsen van Nederl. Letterkunde’.
Noodzakelijk moet ik thans daarop terugkomen, teneinde een verzuim daarbij begaan
goed te maken. Na het genoemde artikel is er nog een ander verschenen, dat wegens
zijne grondige behandeling en zijne volledigheid in de eerste plaats genoemd diende
te worden. Het is de studie over het leven en de werken van J o a n v a n
B r o e k h u i z e n door Dr. J.A. Wo r p , den uitgever van Huygens. Deze studie is
verschenen in het tiende deel van het T i j d s c h r i f t v o o r N e d e r l a n d s c h e
Ta a l e n L e t t e r k u n d e , uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde te Leiden; jaargang 1891, blz. 40 en vervolgens. Het is een studie, den
uitgever van Broekhuizens Latijnsche briefwisseling waardig.
Deed mij het gepleegde verzuim leed, te grooter genoegen is het mij, het hier naar
behooren te herstellen.
(Wordt voortgezet.)
A.S. KOK.
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Van Koetsveld's schetsen uit de pastorij te Mastland. (9e druk).
XIV. De Catechisatie.
200. Gods uitverkoren volk. - Het Israëlietische volk onder het Oude Verbond, ook
wel ‘het Volk der Verkiezing’ geheeten. Ook worden de geloovigen of Christenen
‘Uitverkorenen’ geheeten, om te beduiden, dat zij hun geloof aan God verschuldigd
zijn, gelijk al het goede van Hem is af te leiden.
Omslachtig ceremonieël. Het inachtnemen der vasten en het vieren van den sabbath,
het waarnemen van alle uiterlijke vormen van de godsvereering moesten de knapen
doen in aansluiting bij de volwassenen.
De ongeloovige Joodsche natie. - Hier beteekent ougeloovig: ‘niet geloovende
aan de Openbaring Gods in Christus.’ Verg. Mattheus XVII: 17.
Onbepaalde gehoorzaamheid. - Aan welk taalverschijnsel is het toe te schrijven,
dat men in overeenstemming met en op grond van die onbepaalde gehoorzaamheid
zeggen kan, dat de Roomsch-Katholieken bepaald moeten gehoorzamen aan de
voorschriften der Kerk?
202. Pleeg te oefenen. Lees: placht. -Waarom is het een ijdel werk de paragogische
t van placht weer te willen uitbannen?
203..... en de ouders den student leeren hoogschatten. Van welk werkwoord is de
ouders lijdend voorw., en van welk den student?
204. Consistoriekamer - van lat. consistorium = verzamelplaats.
207. Automaat van gr. automătos = van zelf bewegend.
208. Paradoxe gezegden. - Paradox, van Gr. para = tegen en doxa = meening,
derhalve: in strijd met de openbare meening, afwijkend, wonderspreukig, gezocht.
211. Figuranten. - Zwijgenden. Ontleend aan het tooneel.
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Verg. blz. 132, waar de broeder ouderling bij het huisbezoek een stomme figuur
genoemd wordt.
212. Prompt. Goed. - Van Lat. promptus, wat voor den dag gehaald is, zichtbaar.
Later kreeg het de beteekenis: vlug, vaardig, haastig, onmiddellijk, stipt. Vandaar
nog later goed.
213. En dan zullen ze Mij zeker wel aanbidden. Naïeve voorstelling. Schiep God
zich den mensch naar zijn beeld (Genesis I), ook de mensch vormt zich van den
Allerhoogste een voorstelling naar de mate van zijne ontwikkeling. En zoo zal Van
Koetsveld zeker wel, enkel om in den geest van zijn hoorders te spreken, deze
voorstelling van een God, die behoefte heeft aan de aanbidding zijner schepselen,
hier ter plaatse verkieslijk geacht hebben boven de apostolische prediking, dat God
de vereering der menschen niet noodig heeft ‘als iets behoevende.’
Nergens uit. - Hoe zult ge dit nergens uit taalkundig classificeeren?
214. Op mijn catechisatie gestudeerd - mij voor mijn catechetisch onderwijs
voorbereid. Ook hierin, in het behoefte gevoelen om zich voor zijn onderwijs voor
te bereiden, toont V.K. zich een echt onderwijzer. Voor 't overige blijkt dit uit dit
heele hoofdstuk.
Een gedrukt werk. - In 1840 was er nog meer dan nu een afzonderlijk deftige taal
voor het gedrukte: de boekentaal. Verg.: Hij spreekt als een boek.

XV. Armoede.
215. Menschenhater. - Waarin schuilt hier de humor?
Zonder het (ijs) te verbrijzelen. - Is verbrijzelen hier goed gebezigd? Verg. J.V.
Hendriks, Handwoordenboek v. Ned. Synoniemen.
216. In vreugdetranen afschudden. - Verg. de beeldspraak blz. 6, waar het de
winter is, die tranen van afscheid weent.
218. Dissertatie. - Akademisch proefschrift, waarop de doctorandus promoveert.
Proponent, van lat. propónens = voorsteller; titel in de Prot. kerk gegeven aan
iemand, die wel de bevoegdheid heeft om predikant te worden, maar nog niet geplaatst
is; naar zijn eerste preek, propositie, d.i. voorstel geheeten.
De ketters der eerste eeuwen. - Ook bij zijn eerste bezoek aan
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collega Falck had S. het met deze mannen te kwaad (zie blz. 120). Het schijnt een
onaangenaam volkje, dat ze het een eerzaam dorpspredikant na zooveel eeuwen nog
lastig maken.
219. Het ontgroenen. - Waar en merkwaardig, dat groen loopen en ontgroend
worden van den predikant in zijn eerste gemeente. Waar ook de kernspreuk: het
ontgroenen kan men afschaffen, het groen zijn niet.
Inter amicos - (lat.) onder vrienden.
Een beginnaar. - Welke oorzaak zeggen wij beginner, daarentegen rekenaar,
zondaar?
220. Sentimenteele litteratuur. - De tijd van Rhijnvis Feith, die als navolging van
Goethe's Werther zijn Julia schreef. Ook Bellamy heeft aan den geest der
sentimentaliteit geofferd.
Bellamy's Proeven. - De volledige titel luidt: Proeven voor het Verstand, den
Smaak en het Hart. Mijne uitgave (Dordrecht 1790) bevat niet ‘de beschrijving der
twee bedelaars.’
221. Een Arkadisch herder. - Johan v. Heemskerk (1597-1656) schreef de
Batavische Arkadia, waarin jongelieden van beide seksen, als herders en herderinnen,
elkaar op ‘den meest ziekelijk gemaniëreerden toon van suikerzoete galanterie’ het
hof maken in een volgens Heemskerk's eigen uitdrukking ‘opgezwollen vloed van
sierlijke woorden.’ Dit boek, ofschoon geen echt kunstwerk, heeft, gelijk het zelf
een navolging was van de Italiaansche arcadia's, tal van navolgingen in het leven
geroepen.
224. Jongere broeders van zijne afgedragen kleegeren. - Merkwaardige
personificatie.
Wie een nutte stijloefening verlangt, bewerke na aandachtige lezing van blz.
223-225 de synoniemen armoede en gebrek.
226. Een tirailleurs-veldtocht. - Tirailleur is scherpschutter Hier worden met T.
bedoeld verstrooide soldaten, die op verschillende punten met geweerschoten
aanvallen en den vijand verontrusten.
231. Van kerk en armen afblijven. De kerkelijke en de gemeentelijke bedeeling
of armverzorging kunnen ontberen. Menschen, die maar ‘midden in de wereld leven.’
Zie volgende blz.
Rinueert - ruïneert.
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XVI. De Begrafenis.
233. Het mikroskoop der christelijke liefde.... den spoorwagen der verveling doorrijdt.
Het kleine wordt groot onder het mikroskoop d c.l.; daartegenover schijnt zich maar
half te verdragen de tegenstelling: het groote wordt klein.... in den spoorwagen der
verveling. Toch is het beeld juist. Van den schrijver van ‘Schetsen’ mag men bijna
geen afgewerkte beelden verwachten. Wie deze aanteekeningen tot hiertoe gevolgd
heeft, beproeve, als nutte stijloefening, eene uitwerking van deze vluchtig ontworpen
tegenstelling.
234. En zag onzen goeden Baljon zijnen weg vervolgen. - ‘Onze goede Baljon.’
De Predikant meent het goed met ‘Meester’. Wie tot hiertoe V. Koetsveld's Schetsen
uit de Pastorij met aandacht beschouwd heeft, zal wel een zoodanig beeld van meester
Baljon, gezien door ‘het temperament van den auteur’, gevormd hebben, dat hij in
staat is te bepalen, in welk der 19 hokjes van G o e d (I), I), in Het Wdb., dit
eigenaardig gebezigde goed hier thuis behoort.
NB. Behalve deze 19 beteekenissen van G o e d (I) van personen gebezigd, heeft
G o e d (I) er nog 25 van zaken, altijd nog als bijvoeglijk naamwoord. Voeg daarbij
nog 14 van G o e d (I) als bijwoord, benevens de zeer onderscheiden beteekenissen
van G o e d (II) - als znw. gebezigd - en ge hebt een aardig kijkje in den rijkdom der
moedertaal, die wel is waar maar een enkel woord heeft voor die vele schakeeringen
van begrippen, maar die toch ook dat ééne woord in al zijn tinten behoorlijk weet te
omschrijven.
235. Dien statigen wandelaar, wien de vlag des doods achteraan woei. Wat
stempelt deze uitdrukking tot eene humoristische? En welke troop wordt hier
gebezigd?
238. Mijn herbarium. - H. of h. vivum noemt men een verzameling van gedroogde
planten. Tot de groote herbaria van Europa behoort ook het Rijks-herbarium te Leiden,
dat een merkwaardigen rijkdom van Oostindische en Japansche planten bevat; vooral
echter het herbarium van het Britsch Museüm te Londen.
239. Is het alleen de steek, dien men verlangt? - De steek is een hoed met ronden
bol, en driekanten rand, dien twee eeuwen geleden alle heeren en deftige burgers in
ons land droegen. Toen later de mode veranderde, gingen de predikanten niet met
de nieuwigheid mede, maar bleven den steek dragen. Eerst na 1850 is hij in de Ned.
Herv. Kerk langzamerhand afgeschaft: vele Christelijk Gere-
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formeerde (afgescheiden) predikanten dragen nog in het openbaar den steek, benevens
de korte broek en lage schoenen me gespen.
240. Er is geen ander gewelf in den weg. - In de kerk is er een gewelf tusschen
het hemelgewelf en den Christen. Op het kerkhof is die versperring niet aanwezig:
derhalve is het kerkhof nog beter geschikt om gemeenschap met den hemel te oefenen
dan de kerk.
Superstitieuse abusen. (In de noot). - Bijgeloovige misbruiken.
Sensure. (De schrijfwijze is censuur, van lat. censura = beoordeeling) is een
tuchtmiddel in de Ned. Herv. Kerk, waardoor een lid, dat zich naar belijdenis of
wandel slecht heeft gedragen, voor (meestal bepaalden) tijd het gebruik des H.
Avondmaals ontzegd wordt Ook vervallenverklaring van de bevoegdheid tot het
uitoefenen van kerkelijke rechten en tot het aanvaarden van kerkelijke bedieningen
behoort o m.a. tot de tuchtmiddelen bij de Ned. Herv. Kerk vooral vroeger in gebruik
(thans uiterst zelden meer toegepast). De eigenlijke naam van deze censuur is ‘de
Christelijke ban.’
241. Met de goudschaal in de hand. Een goudschaal is een ‘weegschaal (t.w. de
balans met de beide schalen) om goud te wegen, goudbalans, zeer gevoelige balans.
Meest altijd in figuurlijk gebruik, waar sprake is van gezette overweging.’
242. Neurenburger doosjes. - De algemeen bekende spanen doosjes, speelgoed
voor kinderen bevattend.
243. ‘Arme man! God heeft het gedaan!’ - Een troostwoord zeker even treffend
als de Génestet's

Rouwbeklag.
God heeft U zwaar beproefd! - Ik weet
Eén troostgrond maar: dat Hij het deed.

(Laatste der eerste). Tweede deel, blz. 86.
244. Keuvel. - Vrouwenkapje, voormalig hoofdbekleedsel van kloosterzusters.
246. Deze blz. doet denken aan twee kleine gedichten van De Génestet: de op het
kerkhof spelende kinderen en aan dat photografietje, zoo te recht ‘Naar de Natuur’
betiteld,
‘Daar wordt er een begraven:
Dat is een aardig geval!’

te vinden in ‘Laatste der eerste.’
En ‘die statige mannen in het zwart’ aan een ander uit ‘Laatste der eerste,’ aan
‘Kijkje in het leven,’ een meesterstukje insgelijks:
‘Vlak over mijn deur komt de lijkkoets thuis.
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Merkwaardig besluiten beide humoristen met een vraag, waarop ze het antwoord
schuldig blijven.
Van Koetsveld: ‘Of is de dartelheid... naar binnen gekeerd en heeft hart en leven
aangestoken, terwijl de jaren het gelaat versteend en het voorhoofd ingegroefd
hebben?’
De Génestet:
‘Zou elders het maskeradepak
Ook reeds zijn uitgetogen?’

249. Uit onzer aller naam. - Wij zeggen: uit ons aller naam. Is ons hier bezittelijk of
persoonlijk vnw.? Ik sprak het ‘goede woord.’ - Ik deed het gebed. Ook elders dan
in Holland heet het: ‘Laat ons een goed woord spreken = Laat ons bidden.
250. En onze klei vooral is koud. - Zeker. De bewoners der Oostelijke provinciën
zijn in den regel minder flegmatiek dan de Hollanders.
251. De Meester. - D.i. de heelmeester, de dokter. (Zie boven het aangeteekende
bij ‘meesteren’).
J.C. GROOTHUIS.
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Concrete en abstracte substantieven,
(Vervolg van bl. 122).
II.
In de vorige aflevering heb ik een onderzoek ingesteld naar de waarde van eenige
definities, die bekende leerboeken van de termen concreet en abstract substantief
geven. Thans moet het opbouwende deel van het betoog volgen en wil ik beproeven,
of het ook mogelijk is door een juister omschrijving van het verschil de bezwaren,
welke bij deze definities rezen, uit den weg te ruimen.
Om te beginnen breng ik een paar bekende opstellen van Dr. L.A. te Winkel in
herinnering: ‘Over de natuur der woorden’ en ‘Over de noodzakelijkheid der
toepassing van de stelling: een woord staat onmiddellijk alleen in betrekking tot eene
voorstelling’1). De schrijver zelf resumeerde in den aanhef van het tweede opstel de
hoofdstrekking van zijn betoog als volgt: ‘Een ‘woord heeft onmiddellijk slechts
betrekking op eene voorstelling, op eene werking van den geest, en alleen middellijk
- te weten door middel van deze voorstelling - op eene voorstelling of eene werking
buiten onze ziel. Met andere woorden: de woorden: Amsterdam, glad, donderen,
hebben onmiddellijk niets te maken met Neerlands hoofdstad, met de bekende
eigenschap van het ijs, noch met het ontzagwekkend luchtverschijnsel, maar slechts
met de indrukken, die het een en het ander op ons maken, met de beelden en
voorstellingen, die wij ons daarom vormen, en eerst door bemiddeling van deze
voorstellingen met de werkelijkheid.’
Het is mijn hedoeling niet, den inhoud dezer opstellen in bijzonderheden te toetsen.
Psychologie en logica hebben, sinds die betoogen

1) Taalgids I en II.
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schreven werden, groote vorderingen gemaakt, en reeds de lezing van dit enkele
resumé geeft aanleiding tot bedenkingen. Hebben alle woorden betrekking op
‘voorstellingen’? Is een voorstelling een ‘werking’ van onzen geest? Wat is een
‘voorstelling buiten onze ziel’? Zijn een ‘voorstelling’ en een ‘werking’ dingen, die
gecoördineerd kunnen worden, gelijk hier geschiedt? Wat beteekent het, dat een
woord ‘eerst door bemiddeling van een voorstelling’ met de werkelijkheid iets te
maken heeft? Maar genoeg om te doen zien, dat het niet aangaan zou, de details dezer
opstellen thans nog in oogenschouw te gaan nemen.
En toch zijn ze, mits met voorzichtigheid gelezen, nog hoogst leerzaam. Ja, men
mag beweren, dat de behandeling der grammatica te onzent in het algemeen genomen
op verre na niet genoeg geprofiteerd heeft van de heldere inzichten van Dr. Te Winkel
en zijn streven om aan de studie der spraakkunst een steviger grondslag te geven. Ik
heb deze opstellen dan ook alleen aangehaald, om de voortreffelijke hoofdstrekking,
die er in ligt: de aanprijzing namelijk van de onomstootelijk juiste stelling, dat de
leer van den zin en van het woord in verband gebracht moet worden met de analyse
der verschijnselen in ons bewustzijn. Of er dan al in de beschrijving dier verschijnselen
door den auteur verouderde inzichten voorkomen, is van minder beteekenis.
Hoofdzaak is, dat T.W. deze groote waarheid zoo duid lijk mogelijk heeft
uitgesproken: de taal staat niet in onmiddellijk verband met de objecten, d.w.z. met
al wat zich buiten het denkend en voelend en begeerend bewustzijn bevindt, maar
ze is alleen direct verbonden aan den inhoud van dat bewustzijn. En deze waarheid
is wederom een uitvloeisel van deze andere: het bewustzijn neemt niet de objecten
zelve waar, maar alleen de voorstellingen, die van deze objecten in het bewustzijn
ontstaan zijn. Eerst door ervaring en nadenken komt het bewustzijn of het ik tot het
aannemen der werkelijkheid van een wereld daarbuiten, dat is van een niet-ik.
Om alzoo tot het wezen der woorden door te dringen, is derhalve voorlichting noodig
van de psychologie, de wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoek naar den
inhoud van het bewustzijn, hoe die ontstaat en aangroeit en welke veranderingen er
in plaats hebben. Men zal vragen: wordt die voorlichting dan niet door de grammatici
gezocht? En het antwoord moet zijn: niet in
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voldoende mate. De fout is voornamelijk, dat men meer van logische beschouwingen
dan van psychologische waarnemingen is uitgegaan. Om dit aan te toonen is een
enkele opmerking noodig over het verschil tusschen psychologie, en logica. De eerste
leert o.a. hoe het kennen en het denken geschiedt, de tweede hoe het behoort te
geschieden, of liever, hoe het op de beste wijze geschiedt. De eerste is dus een
natuurleer, de tweede een kunstleer, en het logisch denken als alle kunst een
voortzetting van de natuur.
Ziedaar nu bv. den grond van het verschil tusschen Max Müller en Stuart Mill,
zooals het op bl. 351 e.v. van den vorigen jaargang is uiteengezet, De laatste gaat
van de voorschriften der logica uit: het samenvatten van alle kenmerken van een
ding, waardoor een voorstelling ontstaat, is een werk der zinnen, maar het na
vergelijking samenvatten der wezenlijke kenmerken van gelijksoortige dingen is een
werk van het verstand, een geestelijk proces, en daardoor ontstaan de begrippen.
Max Müller verwerpt die voorstelling van het verschijnsel en neemt aan, dat het bij
beoefenaars der logica zoo gaan kan, maar hij betwijfelt, ‘of het in den geest van
gewone stervelingen zoo toegaat.’ En de nieuwere psychologie geeft Max Müller in
dien twijfel gelijk. Het zoogenaamde abstraheeren heeft wel bij het wetenschappelijk
vaststellen van begrippen plaats op de wijze, als Mill het voorstelt, maar waar het
op natuurlijke wijze geschiedt, daar is het proces wat meer ingewikkeld. Om over
de quaestie, die ons bezig houdt tot eenige klaarheid te komen, zal het daarom
noodzakelijk zijn na te gaan, wat de psychologische waarneming en analyse omtrent
den inhoud van ons bewustzijn leert.
Allereerst voert die analyse tot een indeeling van dezen inhoud in drie rubrieken:
voorstellingen, aandoeningen en begeerten. Met dit laatste woord bedoel ik een
gemeenschappelijke term voor de verschillende drangverschijnselen, die de taal met
de woorden neiging, drang, begeerte, voornemen, besluit, wil, enz. pleegt aan te
duiden.
Deze indeeling in drieën der bewustzijns-verschijnselen: kennen, gevoelen en
willen, dagteekent eerst uit de vorige eeuw. Sinds Aristoteles was de indeeling in
tweeën algemeen: kennen en willen. De Duitsche psychologen der vorige eeuw
namen als derde element het gevoelen op. Maar ook Rousseau heeft door zijn
geschriften er toe bijgedragen om het gevoel, de innerlijke bewegingen van lust en
onlust, als een derde middellid te doen aanmerken. Kant heeft de
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indeeling in drieën algemeen ingang doen vinden. En alle pogingen om alle
bewustzijns-verschijnselen tot een enkel element terug te brengen, zijn niet geslaagd.
Ook de ervaringspsychologie erkent de drieledige splitsing, maar verzuimt niet er
den nadruk op te leggen, dat de drieheid een drieeenheid is. Als we een roos zien,
dan vormen het beeld van de roos, het welgevallen in haar geur en kleur en de begeerte
om haar te plukken of te naderen een eenheid, maar waarin drie elementen te
onderscheiden zijn. De indeeling in drieën is alzoo geen indeeling der verschijnselen,
maar van de elementen der verschijnselen1). Dit moet dus wel in het oog gehouden
worden, wanneer we, omdat het niet anders kan, van afzonderlijke voorstellingen,
aandoeningen en begeerten spreken. Zelfs gaat het niet aan, de volgorde dezer drie
woorden als de volgorde te beschouwen, waarin de verschijnselen zich openbaren,
en hier zij alleen vermeld, dat vele psychologen het willen, mits dit woord zoowel
in ruimen als in engen zin opgevat worde, als het begin en het einde van elk geestelijk
verloop beschouwen. Dit is echter voor ons tegenwoordig onderzoek van minder
belang.
Wel moet op iets anders gelet worden. Wij zijn namelijk gewoon, de aandoeningen
en begeerten als meer vergankelijk en veranderlijk en tijdelijk te beschouwen, terwijl
daarentegen de voorstellingen in onze opvatting iets blijvends hebben, en door ons
als een soort van wezens beschouwd worden, die in ons bewustzijnsleven gaan en
komen, zonder dat wij er ons in den regel rekenschap van geven, hoe veranderlijk
ook die voorstellingen zijn. Als wij vandaag aan Brussel denken en de volgende
week weer eens, dan zijn wij geneigd het er voor te houden, dat we beide heeren met
dezelfde kant-en-klare voorstelling te doen hebben, ofschoon het zeer waarschijnlijk
is, dat ze onder de invloeden van het oogenblik den eersten keer op geheel andere
wijze in elkaar gezet is dan de volgende maal. Dit meer constante karakter, dat wij
aan onze voorstellingen toeschrijven,

1) De bekende beeldspraak van hoofd en hart staat aan deze juistere opvatting deerlijk in den
weg. Zoo hoorde ik dezen winter een spreekster den onzin debiteeren, dat indien bij de
mannen het hoofd beter georganiseerd was, de vrouwen ongetwijfeld een beter georganiseerd
hart bezaten. En in een onzer weekbladen werd bij een voorstelling van het Théatre l'Oeuvre
gesproken van een nieuwe kunst, die uit het hart opsteeg naar het hoofd, terwijl de vroegere
kunst den omgekeerden weg volgde.
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is vermoedelijk een gevolg daarvan, dat de meeste direct met de dingen buiten ons
in verband staan, zoodat wij de meerdere stabiliteit dier dingen op onze voorstellingen
overdragen. Zoo achten wij dan aan één ding ook één voorstelling verbonden, maar
feitelijk zijn het er vaak verscheidene. Ons van die eenigszins mythologische opvatting
onzer voorstellingen los te maken, is zoo niet ondoenlijk, toch op den duur zeer
bezwaarlijk, maar het is toch goed er nu en dan aan te denken, dat onze voorstellingen
al even veranderlijk zijn al onze aandoeningen en begeerten. Innig verbonden als zij
zijn, is er, om een van de drie elementen afzonderlijk te beschouwen, altijd een daad,
een beweging, een inspanning van het bewustzijn noodig. Denkt iemand alzoo aan
zijn kind, aan zijn liefde voor dat kind en aan zijn zorg voor dat kind, dan is eigenlijk
elk van die gevallen niet mogelijk dan door een abstractie, een concentratie van zijn
aandacht op een deel der voorstelling van dat kind, gepaard met een wegdenken van
andere elementen, waaraan hij op elk der drie oogenblikken niet wenscht te denken.
Voorloopig wensch ik hieruit voor het vraagstuk, dat wij behandelen, alleen deze
conclusies te trekken, 1o. dat zelfstandige naamwoorden even goed namen van
aandoeningen en van begeerten als namen van voorstellingen blijken te zijn, en 2o.
dat we, als we van a b s t r a c t i e spreken, wel moeten definiëeren, wat we daaronder
verstaan. De laatste conclusie is eigenlijk eenigszins voorbarig, daar er pas een begin
van bewijs voor is. Toch sta ze hier reeds vermeld; wat verder volgt, zal voldoende
haar gegrondheid aantoonen.

III.
Na alzoo op den samenhang in onze bewustzijnsverschijnselen gewezen te hebben,
stellen wij vooreerst alle gevoels- en wilselementen ter zijde en richten onze aandacht
op de elementen van het kennen. Het meest toegankelijk zijn ons de
v o o r s t e l l i n g e n . De populaire opvatting daarvan, waaraan ik mij in de inleiding
van het 1e deel mijner Spraakkunst (bl. 5) ook gehouden heb, is dat voorstellingen
bewustzijnsbeelden van bepaalde dingen zijn. Nu we de zaak nauwkeuriger bezien,
kunnen wij daarbij niet blijven staan, al zal ik toch niet meer kunnen doen, dan even
aanwijzen, wat er aan het onderwerp vast is.
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Wat is een voorstelling? Als wij het een i n n e r l i j k b e e l d noemen, dan gebruiken
wij slechts beeldspraak. Willen wij daarbuiten blijven, dan kunnen wij niets anders
zeggen, dan dat een voorstelling een complex van gewaarwordingen is, of
nauwkeuriger: van voorstellingen van gewaarwordingen, als we nl. de beteekenis
van het laatste woord beperken tot de ervaring van het oogenblik; de voorstelling
der gewaarwording is dan, wat er van die ervaring in het bewustzijn achterblijft. Het
is een zeer ingewikkelde geschiedenis, hoe zulk een complex deels groeit, deels met
meer of minder inspanning door ons bewustzijn gevormd wordt. De psychologie
beschrijft de verschillende associatie- en apperceptievormen, die zich daarbij
voordoen, doch we laten thans al deze bijzonderheden ter zijde. Alleen hebben wij
noodig, hierop de aandacht te vestigen, dat wij ons geen voorstelling zoo eenvoudig
voor den geest1) kunnen halen, of ze is nog weer samengesteld. We kunnen ons geen
lichtpunt, een ster bv., voorstellen, of we moeten het vlak of de ruimte, waarin we
het waarnemen, wegdenken. Zoo ook geen harptoon zonder de harp, geen rozengeur
zonder de roos, geen azijnsmaak zonder de azijn, geen speldeprik zonder de speld
ter zijde te laten. Nu bepaal ik mij hier nog slechts tot de gewone indeeling in vijf
of zes zinnen, die intusschen volstrekt niet alle gewaarwordingen omvat, en o.a. de
bewegingsgewaarwordingen uitsluit2). En de gewaarwordingen, die wij ons als
enkelvoudig voorstellen, zijn ook nog in den regel weer samengesteld; tonen hebben
b.v. bijtonen, die de kleur van het geluid bepalen, een smaakgewording is veelal
vermengd met een tastgewaarwording in de monddeelen3). En zoo geeft dit onderwerp
aanleiding tot een aantal interessante bijzonderheden, waarin wij ons echter niet
verder verdiepen zullen, daar het vermelde

1) Meer psychologisch, ofschoon nog altijd in beeldspraak, zouden wij hier kunnen zeggen:
voor het brandpunt of kijkgat van ons bewustzijn. Want hoe duizelingwekkend ruim het
bewustzijn wezen kan, voor een gegeven oogenblik is het uiterst eng.
2) Zoo kan men zich de klank van een woord niet voorstellen, zonder een beweging in de
stemorganen te voelen; de voorstelling van de hoogte eens torens gaat gepaard met een
gewaarwording in de nekspieren, enz. Natuurlijk wordt hierbij eenige geoefendheid in
dergelijke waarnemingen verondersteld
3) Zoo zou de Schach van Perzië gelijk kunnen hebben, dat wij Europeanen ons zelf te kort
door met mes en vork te eten, aangezien volgens hem het aanpakken van de spijzen met de
vingers ook een deel van het tafelgenot is.
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voldoende is tot toelichting van de slotsom, waarom het hier te doen is, nl. dat alle
voorstellingen samengesteld zijn en dat een enkelvoudige voorstelling alleen het
resultaat kan zijn van een psychologische abstractie of met andere woorden: van de
concentratie der aandacht op een deel, gepaard met het vervliegen van een ander deel
eener voorstelling.
Hierbij behooren nu ook een paar taalkundige opmerkingen. Vooreerst dat de taal
met deze soort van abstractie volstrekt niet gelijken tred houdt. Op dit terrein voelen
we haar betrekkelijke armoede. Voor gezichts- en gehoorsgewaarwordingen zijn nog
al wat woorden voorhanden. Voor de ervaringen der lagere zinnen wordt het minder,
vooral waar het den reuk- en den tastzin betreft, en moet men zich meest bepalen tot
de aanwijzing van de oorzaak, bv. men ruikt hooigeur, verflucht, of men voelt steen,
ijzer, glas, enz.
Een tweede opmerking is, dat waar een woord voor een gewaarwording bestaat,
b.v. rood, men niet uit het oog moet verliezen, dat dit woord de vertegenwoordiger
is van een gezichtsgewaarwording plus de klankgewaarwording van het woord.
Stellen we de eerste b.v. voor door g en de laatste door k, dan is de formule voor de
voorstelling rood alzoo gk. En nog is hierbij op te merken, dat deze combinatie in
twee vormen kan voorkomen. Laat iemand mij iets roods zien, dan wekt dit in mijn
bewustzijn de voorstelling gk, maar doet hij mij het woord rood hooren, dan wisselt
de volgorde der elementen en is het de voorstelling kg.
Verdere opmerkingen en gevolgtrekkingen blijven hier voorloopig achterwege.
Alzoo kunnen wij beginnen met vast te stellen, dat een voorstelling een complex van
gewaarwordingsvoorstellingen is, maar dat voor ons bewustzijn een geheel uitmaakt.
Die voorstellingen moeten we thans van naderbij beschouwen. Vast staat het, dat we
ze verbonden achten aan bepaalde dingen (wezens, d.i. levende en zich vrij bewegende
dingen daaronder begrepen). Zoo heb ik een voorstelling van mijn huis, mijn kamer,
die buurt, Amsterdam, enz. Daar de term enkelvoudige voorstelling hier tot verwarring
aanleiding kan geven, - aangezien elk dezer voorstellingen voor analyse vatbaar is
- kunnen we den term individueele voorstelling kiezen. Maar hier begint een
psychologische moeilijkheid voor den dag te komen. De gewone op-
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vatting is, dat we van een bepaald ding ook maar één daarmede correspondeerende
voorstelling hebben. Toch blijkt dit bij eenig onderzoek slechts dan het geval te zijn,
wanneer we een ding slechts een enkele maal gezien hebben. Wie éénmaal den
Drachenfels bezocht heeft, zal daarvan maar één voorstelling hebben. Met dingen,
die we herhaaldelijk zien, is het anders gesteld. Van mijn kamer heb ik een tamelijk
uitgebreide serie van voorstellingen. Ik kan die voor mij halen bij dag- en bij
avondlicht, op een helderen of op een somberen dag, als ze ‘gedaan’ of uitvoerig
schoongemaakt wordt, of wel ‘aan kant’ of weer opnieuw in wanorde is, enz.; de
reeks is nog voor heel wat uitbreiding vatbaar. Eigenlijk zijn dit altemaal individueele
voorstellingen en toch wekt de uitdrukking mijn kamer, wanneer ik die gebruik, er
steeds maar één. Men zou de eerste moment-voorstellingen kunnen noemen, en de
eene, die er het resultaat van is, de typische voorstelling. Maar hiermede is nu ook
het belangrijke psychologische probleem gesteld: hebben we inderdaad zulke typische
individueele voorstellingen en zoo ja, van welken aard is het proces, waardoor ze
ontstaan?
Intusschen, deze vraag is nog maar een gedeelte van het groote vraagstuk. Ik ken
niet alleen mijn kamer, maar nog 100 en meer andere kamers, en zoo kom ik er toe
te spreken van een kamer. Van welken aard zijn nu de bewustzijnsverschijnselen,
die aan die beide uitdrukkingen verbonden zijn?
De gewone opvatting, door tal van leerboeken verbreid, is deze: mijn kamer is de
aanwijzing van een voorstelling, een kamer die van een begrip; in het eerste geval
wordt de som van alle kenmerken bedoeld; in het laatste alleen de som der essentiëele
kenmerken bedoeld, die aan alle kamers gemeen zijn.
Zoo spreekt de een den ander na en het is wel een bewijs, hoe weinig invloed de
disputen der wijsgeeren op het denken - misschien juister, de gedachteloosheid - van
de groote menigte hebben, dat deze naïeve leer omtrent voorstellingen en begrippen
maar voortleeft, zonder dat de eeuwenlange strijd over die quaestie daar eenige
verandering in schijnt te kunnen brengen. Reeds in de oudheid werd er gestreden
over de vraag, of de zoogenaamde algemeene begrippen maar woorden (nomina),
dan of het werkelijke zaken (realia) zijn. Aristoteles en Plato waren realisten, de
Stoicijnen nominalisten. Later herleefde de strijd in de middeleeuwsche scholastiek
en werd hij voortgezet door de groote Engelsche wijsgeeren der 17e en 18e
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eeuw, de grondleggers van de strenge ervaringsphilosophie, die de stelligheid,
waarmede de menschen hun subjectieve kennis omtrent de werkelijkheid buiten hen
op die werkelijkheid zelf overbrachten, met goed gevolg heeft ondermijnd, en hun
geleerd heeft het waarschijnlijke niet voor zekerheid uit te geven De kleine
taalquaestie, die wij hier onderzoeken, maakt daarvan maar een zeer gering onderdeel
uit, en daarom zal het voldoende zijn, alleen wat meer uitvoerig stil te staan bij de
critiek, die de Engelsche bisschop Berkeley (1684-1753) van de uit de Middeleeuwen
overgeleverde abstractietheorie gegeven heeft, een critiek, die door de nieuwere
psychologen als tamelijk onwederlegbaar wordt beschouwd. Met een enkel woord
is daarvan reeds gewag gemaakt op bl. 349 van den vorigen jaargang, in de vertalingen
van Max Müller's beschouwingen over Abstract en Concreet. Hier volgt thans iets
meer omtrent die critiek van Berkeley1).
Hebben wij werkelijk algemeene voorstellingen, dus luidt het vraagstuk,
voorstellingen die op alle personen of zaken van een zelfde soort betrekking hebben,
en waaruit al het toevallige weggelaten is. En zoo ja, zijn die algemeene voorstellingen
dan bedoeld, wanneer wij spreken van begrippen?
Uit het voorafgaande volgt, dat deze vraag evenzeer geldt voor onze typische
bijzondere voorstellingen. De voorstelling van mijn kamer moet door een zelfde
proces ontstaan zijn uit een serie moment-voorstellingen van die kamer, als de
algemeene voorstelling of het zoogenaamde begrip ontstaan is uit een reeks
voorstellingen van kamers. Van welken aard dat proces is, dat is voor wie in zulke
zaken belangstelt, de groote vraag.
Berkeley nu heeft het bestaan van algemeene voorstellingen, als complexen van
de wezenlijke kenmerken der dingen, beslist ontkend. ‘Hoogstens, beweert hij
spottend, zijn ze bij geleerden te vinden.’ Andere wijsgeeren, als Locke bv. hebben
wel geleerd, dat het hebben van zulke algemeene voorstellingen, o.a. een der vele
oorzaken van de meerderheid der menschen boven de dieren is, maar Berkeley ontkent
dat hooggeroemde bezit. ‘Het is mij onmogelijk zegt hij, de abstracte voorstelling
van een beweging te vormen, zonder aan een bewegend lichaam te denken, of mij
een beweging voor te stellen, die noch snel, noch langzaam, noch recht-

1) Vgl. de Inleiding van zijn Principles of human knowledge.
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lijnig, noch kromlijnig is.’ En men moet al heel onwillig zijn, als men B. niet toegeeft,
dat het een ongerijmdheid is, in ons bewustzijn de aanwezigheid der algemeene
voorstelling van een driehoek aan te nemen, ‘die noch scheefhoekig, noch rechthoekig,
noch gelijkzijdig, noch gelijkbeenig, noch ongelijkzijdig, maar dit alles te zamen en
toch ook weer niets van dit alles is.’
Het is gemakkelijk, deze critiek bij zich zelf te contrôleeren. Tot de wezenlijke
kenmerken van een tafel behoort, dat hij een blad en een of meer pooten heeft, van
een stoel, dat hij uit leuning, zitting en pooten bestaat; al het overige is toevallig.
Niemand kan zich echter een tafel voorstellen, die noch rond is, noch vierkant, of
een stoel, waarvan de zitting niet van hout, niet van biezen, enz. gemaakt is. Evenmin
kan men zich een beeld vormen van een kamer, die noch behangen is, noch gewitte,
noch geschilderde wanden heeft.
Het is niet moeilijk, al deze ontkenningen toe te geven, en te erkennen, dat
daarmede de oude abstractie-theorie te niet gedaan is, maar het feit blijft toch bestaan,
dat ik in allerlei verbindindingen van mijn kamer en ook van een kamer spreek. Hoe
dit mogelijk is, is een vraag, die tot velerlei antwoorden aanleiding heeft gegeven1).
Berkeley zelf gaf deze oplossing. Een voorstelling is altijd bijzonder; zij kan slechts
in zoover algemeen zijn, als zij bruikbaar is, de vertegenwoordigster van een reeks
van voorstellingen te zijn. Maar hoe die bruikbaarheid ontstaat, die vraag heeft hij
niet beantwoord.
Anderen hebben een verklaring gezocht in onze herinneringsbeelden, die blijkens
de ervaring altijd heel wat vager en bleeker zijn dan de frissche beelden op het
oogenblik der ervaring ontvangen. Een algemeene voorstelling of begrip zou dus
een verbleekt herinneringsbeeld zijn.
In den laatsten tijd hebben sommigen2) de algemeene voorstellingen trachten te
verklaren als een soort van schetsbeelden of beelden in doorsneê, overeenkomende
met de ‘Durchschnittsphotographiën,’ die bekwame photografen kunnen maken, bv.
van de leden eener familie, van een reeks misdadigers, enz.

1) Vergelijk voor enkele daarvan het aangehaalde art. van Max Müller in den vorigen jaargang,
bl. 349 en 350.
2) O.a. Galton, Inquiries into human faculty, 349 vlg.

Noord en Zuid. Jaargang 17

251
In al deze verklaringen ligt iets, dat op weg helpt. Men moet echter niet verwachten,
dat de zaak met eenige korte en scherpe definitie is af te doen. In de eerste plaats
valt te bedenken, dat we hier met zeer samengestelde, meer of minder vage of heldere,
uiterst veranderlijke en beweeglijke en met tal van overgangen in elkaar vloeiende
verschijnselen te doen heeft. Dan, dat er een groot verschil is tusschen het verklaren
van een verschijnsel, zooals het op een gegeven oogenblik waargenomen wordt en
de verklaring van de wijze, waarop het ontstaan is. En eindelijk, dat er op dit gebied
veel spraakverwarring heerscht, doordat dezelfde woorden door verschillende
menschen, en soms door dezelfde menschen volstrekt niet altijd in denzelfden zin
gebezigd worden, terwijl er veel beeldspraak bij gebruikt wordt, die soms evenveel
kwaad als goed doet.
Toch wil ik beproeven, zoo kort en zoo duidelijk mogelijk, maar toch in groote
trekken aan te geven, hoe de nieuwere psychologie1) den staat van zaken voorstelt.

IV.
Hierbij zal het doel moeten zijn, zoo mogelijk een grens te vinden tusschen
voorstellingen en begrippen. Het zijn geijkte woorden en, als ze eenigszins bruikbaar
zijn, is het gewenscht ze te behouden.
Aansluitend bij de etymologie van het eerste woord, kunnen wij uitgaan van de
beeldspraak, dat v o o r s t e l l i n g e n beelden zijn. Dit woord heeft alleen het bezwaar
tegen zich, dat het verleidt om alleen aan zichtbare beelden te denken. Beeld moet
hier dus opgevat worden als een complex van gezichts-, gehoors-, reuk-, smaak-,
tast-, spier-, bewegings-, enz. -gewaarwordingen. Natuurlijk komen die niet altijd
alle vereenigd voor, maar combinatie is er altijd. Voorts valt op te merken, wat op
bl. 6 aangestipt is, dat de gewaarwordingen op velerlei wijzen zijn samengesmolten,
ineengegroeid of hoe men het noemen wil. Een volkomen geisoleerde gewaarwording
bestaat niet in het bewustzijn en kan alleen het resultaat zijn van scheidend en
afzonderend nadenken, van een concentreeren eenerzijds en een vergeten anderzijds,
alzoo: van een abstractie. En evenzoo gaat het met de voorstellingen zelve. Ook voor
deze geldt de zoo even aangeduide betrekkingswet zonder uitzondering en feitelijk
bestaan ook geisoleerde voorstellingen alleen door abstractie.

1) Als hoofdmannen heb ik hier Wundt en Fechner op het oog.
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Noodig is het echter wel te bedenken, dat deze abstractie in velerlei graden voorkomt,
afhankelijk van de maat, waarin het willen er aandeel in heeft, van een volkomen
passief abstraheeren af tot het hoogst ingespannen abstraheeren toe. Het gaat dus
vanzelf, maar het kan ook gelijk alles wat wij doen, een zaak van oefening worden.
Het wordt thans iets duidelijker, in welken zin wij toch wel degelijk kunnen
beweren, dat wij typische bijzondere en verder ook algemeene voorstellingen hebben.
In de voorstelling van mijn kamer zijn zekere elementen, die zich op den voorgrond
dringen: de vorm en de afmetingen, de kleur van kleed en gordijnen, de plaatsing
der voornaamste meubelen, de meest gewone verlichting, enz. Het ontstaan van een
t y p i s c h e v o o r s t e l l i n g is alzoo niet anders dan een concentratie van de
opmerkzaamheid op die heerschende elementen. Maar zulk een voorstelling is iets
levends. Ze kan kwijnen en verbleeken, maar ook opfrisschen en kleur krijgen en
naar het verband, waarin ze in mijn denken en spreken voorkomt, zullen er telkens
kleinere of grootere wijzigingen in plaats hebben. Doch het is en blijft een beeld,
waarvan mijn kamer de naam en tegelijk een der elementen is.
Op gelijksoortige wijze ontstaan nu ook de algemeene voorstellingen De
concentratie der opmerkzaamheid neemt dan toe en evenredig daarmede ook het
vergeten of uit het oog verliezen van de bijzaken. Het hangt er nu veel van af, van
welke reeks van bijzondere voorstellingen de algemeene het resultaat is. Als tien
menschen van een kamer hooren spreken, is er kans, dat er tien verschillende
algemeene voorstellingen bij hen opduiken. De aard van het beeld hangt af van hun
stand van leven, hun ervaringen, enz. Ook van het verband, waarin van die kamer
gesproken wordt. Maar welke veranderingen er ook geschieden, het blijft een beeld,
een representeerbare verzameling van gereproduceerde gewaarwordingen, een
voorstelling alzoo.
De vraag: hebben wij algemeene voorstellingen: moet derhalve in dezen zin
beantwoord worden, dat ze in ons bewustzijn op een gegegeven oogenblik kunnen
ontstaan, wanneer door invloeden, die daartoe dienen kunnen, de opmerkzaamheid
zich op een kleiner getal gewaarwordingen concentreert. Lees ik bv. in een verhaal:
‘Op het plein stond een boom,’ dan zal ik mij op zijn minst een stam en takken
voorstellen. Speelt het verhaal in den zomer, dan zie ik er ook bladeren bij, maar is
het winter, dan stel ik mij de takken
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kaal voor. Wat nu de kleur dier bladeren betreft, als die niet uitdrukkelijk aangegeven
wordt, zullen zij wel groen zijn, aangezien wij gewoon zijn, meer groene dan anders
gekleurde bladeren te zien Toch is de groenheid van bladeren geen wezenlijke
eigenschap, een voorbeeld derhalve, hoe het toevallige in algemeene voorstellingen
niet uitgesloten is1).
Stellen wij dus abstractie gelijk met concentratie der opmerkzaamheid, en is alzoo
abstractie noch bij het ontstaan van individueele, noch bij dat van algemeene
voorstellingen uitgesloten, dan is er nog een andere soort van abstractie, de eenige,
die Berkeley als zoodanig erkennen wilde. Wij kunnen nl. deelen van een voorstelling
geisoleerd denken, b v. om bij de kamer te blijven: een deur, een raam, den
schoorsteen, de zoldering, enz. Er is niet veel nadenken toe noodig, om in te zien,
dat deze beelden niet het resultaat van een afzonderlijke waarneming kunnen zijn,
maar dat de afzondering van het geheel een denkproces, een opmerkzaamheidsdaad,
alzoo wederom een abstractie is. Toch blijven we ook aan die beelden van deelen
van voorstellingen den naam van voorstellingen geven.
Er wordt onder den term voorstellingen echter nog meer begrepen. Als we ons
herinneren, dat elke individueele voorstelling, ook de meest eenvoudige en frissche
momentvoorstelling van samengestelden aard is, dan wordt het duidelijk, hoe licht
er in de samenstellende deelen wijzigingen kunnen ontstaan. Dit geschiedt al in de
bleekere herinneringsbeelden2). Ongemerkt hebben soms wijzigingen en verwarringen
plaats. Ook de beelden van het droomen zijn onbewuste combinaties en permutaties
van de in het bewustzijn aanwezige ele-

1) Hoewel dus op die wijze het ontstaan van algemeene voorstellingen op aannemelijke wijze
verklaard wordt, moet toch gewaarschuwd worden tegen de opvatting, dat de
ontwikkelingsgang in het bewustzijn permanent van het bijzondere tot het algemeene zou
gaan. De eerste voorstellingen in het bewustzijn van een kind zijn in het algemeen vrij vaag
en eerst langzamerhand worden ze onder den invloed van ervaring en opvoeding scherper.
Er is alzoo tweeërlei vooruitgang in dat bewustzijn: 1o. grondiger opvatting van het bijzondere;
2o. grondiger onderscheiding van het algemeene. De ontwikkeling der taal is hiermede in
overeenstemming: aan een enkel in het oog vallend kenmerk ontleende namen worden
gebezigd voor de aanwijzing van het individueele en bijzondere; later worden zij symbolen
voor de aanwijzing van het karakteristieke en algemeene.
2) Een herinneringsbeeld is een voorstelling, samengesteld, niet uit directe, maar uit
gereproduceerde gewaarwordingen.
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menten. Verder ook die van het wakend droomen en de onder lager of hooger graden
van bewustheid gevormd fantasiebeelden, hetzij deze ontstaan onder invloed van
buiten, van modellen, afbeeldingen of beschrijvingen, hetzij die het resultaat zijn
van meer of minder vrije combinaties. Men zou deze constructies van het bewustzijn
v e r b e e l d i n g e n kunnen noemen, - wat ook nu en dan geschiedt en doelmatig
blijkt, - indien maar niet uit het oog verloren wordt, hoe ondoenlijk het is, deze niet
aan de ervaring ontleende verbeeldingen scherp te scheiden van aan de ervaring
ontleende voorstellingen. Feitelijk zijn ook alle elementen der verbeeldingen ontleend,
daar het steeds gewaarwordingen zijn, òf van de buitenwereld, òf uit het eigen
organisme ontvangen. Alleen de combinatie kan een lageren of hoogeren graad van
nieuwheid of oorspronkelijkheid bezitten. Maar hoe dit ook zij, alle verbeeldingen,
ook die, welke niets met de werkelijkheid te maken hebben: spoken, schimmen,
kabouters, nimfen, enz. zijn even goed voorstellingen als de meest realistische en de
combinatiegave van het bewustzijn, waaraan zij haar ontstaan danken, is niet anders
dan een spruit van de gave der abstractie.
Een der moeilijkste onderwerpen, die tot de leer van het kennen behooren, is het
onderzoek naar den aard onzer tijd- en ruimteopvattingen en de wijze, waarop die
ontstaan. Er valt niet aan te denken in een klein bestek zelfs maar aanwijzing te doen
van de tallooze vragen, waartoe dit onderwerp aanleiding geeft. De moeilijkheid is
vooral hierin gelegen, dat wij nergens meer dan hier ons bewust zijn van het groote
verschil tusschen onze subjectieve tijd- en ruimtevoorstellingen en de objectieve
tijden en ruimten, die wij buiten ons aannemen. Zijn nu die subjectieve voorstelllngen
ervaringsresultaten, verkregen door waarneming van de objectieve tijden en ruimten?
Of is, zooals Kant het voorstelde, het aannemen van een tijd en een ruimte, waarin
de dingen voorkomen, een aangeboren en niet door ervaring verkregen faculteit van
ons bewustzijn? De empirische psychologie bestrijdt deze laatste theorie, maar zij
moet toch erkennen, dat het niet mogelijk is zich dingen te denken, los van alle ruimte
of tijd. Zoo moet zij staan blijven bij de erkenning, dat er ruimte en tijd is, en er van
afzien daarvan een nadere verklaring te willen geven, dan dat tijd en ruimte constante
elementen van alle mogelijke ervaring zijn.
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Voor ons doel behoeven wij ons echter hierin niet verder te verdiepen. Wij hebben
alleen te doen met de wijze, waarop wij ons tijd en ruimte voorstellen, niet met
hetgeen het wezen van ruimte en tijd uitmaakt.
Als wij ons herinneren, dat onze voorstellingen uit gewaarwordingen ontstaan,
dan is het de vraag, of wij ook tijdsgewaarwordingen hebben. Bij analyse van het
verschijnsel blijkt dan, dat dit werkelijk het geval is, al zijn zulke gewaarwordingen
ook weer onafscheidelijk met andere verbonden. Wanneer ik achtereenvolgens twee
tikken hoor, dan zijn de gehoorsgewaarwordingen daarvan verbonden met de
gewaarwording van iets constants, dat er als het ware den achtergrond van uitmaakt.
Dat onderscheiden van het blijvende bij al de afwisselingen, die wij waarnemen,
verwekt in ons bewustzijn een gewaarwording, die wij tijdsgewaarwording kunnen
noemen.
Die gewaarwording begint ook met zeer vaag te zijn. Zij neemt echter in
duidelijkheid toe, naarmate de afwisselingen, waarmede wij haar verbonden voelen,
regelmatiger zijn en als regelmatig door ons erkend worden, m.a.w. als wij in staat
worden ze te meten. Zoo begint een kind, dat tot eenige ontwikkeling gekomen is,
zijn tijd te meten met zijn maaltijden en met nachtjes slapen. En de menschen zijn
er toe gekomen daarvoor de afwisseling van dag en nacht en van de jaargetijden te
bezigen, welke de basis geworden zijn van een zeer nauwkeurige en regelmatige
tijdmeting.
Zoo ontwikkelt zich in ons een zekere tijdzin, d.i. de faculteit om tijden te schatten.
Maar de ervaring leert, dat dit vermogen, hoezeer het voor oefening vatbaar is, ons
toch al spoedig begeeft. Als wij een ei moeten koken, grijpen wij daarom maar liefst
naar het horloge of den zandlooper. En bij langere tijdruimten wordt het nog
ondoenlijker. Dientengevolge heeft zich echter een andere gewoonte in het bewustzijn
ontwikkeld. De verbeelding gaat er zich mee bemoeien en wij stellen ons verschillende
tijden symbolisch als ruimten voor, en wel als ruimten van één afmeting, van elkander
gescheiden door meer of minder merkwaardige voorvallen. Zoo spreken wij van
tijdvakken en tijdruimten, en een bekend aanschouwingsmiddel bij het onderwijs in
historie is een tijdstroom. Men moet zich dan ook eenigszins inspannen, om zich bv.
de geschiedenis van ons vaderland als een reeks afwisselingen op een zelfde vlak
voor te stellen. De natuurlijke gang van zaken is, dat de eeuwen, meer of minder
door gebeurtenissen gevuld, in ons bewustzijn achter elk-
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ander liggen, de verst verwijderde het meest naar achteren. En zoo mogen wij
besluiten, dat we van de deelen van den tijd ‘voorstellingen’ hebben, die het meest
overeenkomen met de typische voorstellingen, waarvan straks sprake is geweest,
maar waarbij eveneens ook concentratie der opmerkzaamheid mogelijk is. Alzoo
hebben we niet alleen een voorstelling van den tijd om van Amsterdam naar Haarlem
te sporen, maar ook van een half uur sporens in het algemeen.
Dat we ook voorstellingen van ruimten hebben, ligt in het voorgaande reeds
opgesloten. Met opzet zijn echter de tijdsvoorstellingen eerst besproken, want het
zou een onjuiste opvatting zijn, te meenen dat deze zich uit de ruimtevoorstellingen
ontwikkeld hadden. Dat we ons een tijd als een ruimte voorstellen, is slechts een
symboliek, die noodzakelijk blijkt, als de opvatting van een tijdruimte als duur
onmogelijk wordt.
Al dadelijk is er een belangrijk verschil tusschen tijd- en ruimtevoorstellingen op
te merken. De tijdsvoorstelling maakt een deel uit van het bewustzijn, aangezien zij
met de veranderingen in dat bewustzijn onafscheidelijk verbonden is. Tijd nemen
we dus waar in ons zelf. Een ruimtevoorstelling echter is de weerspiegeling van iets
buiten ons in ons bewustzijn.
Bij een analyse van een ruimtevoorstelling blijkt, dat gezichtsgewaarwordingen
er de voornaamste elementen van uitmaken, schoon ook tast- en
bewegingsgewaarwordingen meehelpen. Ook hier staan twee theorieën tegenover
elkander: de nativistische, die aanneemt, dat oorspronkelijk aan het bewustheid de
begaafdheid eigen is, om de dingen als zich uitbreidende in de ruimte op te vatten,
en de genetische (of empiristische), die de ruimtevoorstelling als het gevolg van een
reeks van ervaringen beschouwt, waartoe verschillende zinnen hun medewerking
verleend hebben. Het is hier de plaats niet, om daarover uit te weiden; het vraagstuk
is bijzonder ingewikkeld.
Alleen zij opgemerkt, dat ofschoon tal van feiten, o.a. de onderzoekingen bij
geopereerde blinden, het bewijs leveren, dat ons bewustzijn oefening noodig heeft,
om tot juiste ruimtevoorstellingen te komen, wat alzoo een bevestiging is van de
theorie, dat het vermogen om dergelijke voorstellingen te vormen geen aangeboren
eigenschap van het bewustzijn is, de empiristen toch ook meeren-
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deels bereid zijn, om te erkennen, dat de praedispositie er toe in de evolutie, die het
menschelijk geslacht doorgemaakt heeft, ontwikkeld kan zijn. Intusschen, de vraag,
hoe dit vermogen om ruimten op te vatten zich ontwikkeld heeft, doet er voor ons
doel minder toe. Wel geconstateerd is, dat wij onze ruimtevoorstellingen danken aan
gezichts-, tast- en bewegingservaringen; dat zoowel het rustige, als het bewegende
oog er toe meewerken, maar dat ook andere bewegingen, die we bij het waarnemen
van ruimten maken, er het hare toe doen, kortom dat ook de ruimtebeelden complexen
van gewaarwordingen, dus voorstellingen zijn. En wederom zijn dit òf bijzondere
òf algemeene voorstellingen, - b.v. de vierkante oppervlakte van mijn kamer en een
afstand van 10 K.M. - waaruit verder ook weer verbeeldingen van ruimten ontstaan
kunnen. Dit geldt dan, wanneer het afstanden of ruimten betreft, die buiten onze
ervaring liggen of die bijzonder groot zijn. In het laatste geval nemen wij, evenals
bij de tijden, mede een zekere symboliek te baat, waarbij we zulke afstanden of
ruimten tot een kleiner of grooter getal ons welbekende afstanden of ruimten herleiden.
Maar eveneens moet opgemerkt worden, dat, zoowel waar wij ons den omvang van
een lucifersdoosje voorstellen, als waar wij symbolisch aan de oppervlakte van Europa
denken, er steeds ook abstractie of concentratie der opmerkzaamheid bij noodig is.
Het voorafgaande voorloopig samenvattende, kunnen wij dus om te beginnen het
volgende vaststellen:
1o. De meest kenbare elementen van ons bewustzijn zijn onze voorstellingen.
2o. Deze voorstellingen hebben betrekking, behalve op ons eigen organisme, op
de dingen om ons heen, maar ook op de tijden, die zij duren en de ruimten die zij
innemen, als ook op de tijden en ruimten, die hen onderling scheiden.
3o. De elementen dezer voorstellingen zijn gewaarwordingen, welke
gewaarwordingen intusschen zoo innig verbonden zijn, dat het bewustzijn slechts
door een daad, die wij abstractie of concentratie der opmerkzaamheid noemen, zich
deze gewaarwordingen geisoleerd kan voorstellen.
4o. Door een gelijksoortige abstractie ontstaan uit moment-voorstellingen typische
voorstellingen, waarin alleen de overheerschende elementen op den voorgrond komen.
Zulk een typische voorstelling dient dan in ons denken en spreken en schrijven als
de vertegenwoordigster
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van de geheele serie van oogenbliks-voorstellingen, waaruit zij voortgekomen is.
5o. Door een voortzetting van het onder 4o. beschreven proces kan een voorstelling
ook de vertegenwoordigster worden van een heele reeks van bijzondere voorstellingen,
en dit is dan een algemeene voorstelling.
6o. Deze soort van abstractie maakt ook een deel uit van de combinaties en
permutaties der voorstellingselementen, waardoor nieuwe, niet aan de ervaring
ontleende voorstellingen, verbeeldingen genaamd, ontstaan.
7o. Bij elke voorstelling maakt de naam, zoodra we dien kennen, een element van
het complex uit. Tot de voorstelling van een locomotief bv. behoort dus ook de klank
en bij velen ook het schriftbeeld van het woord locomotief.

V.
Wij zetten thans onze analyse voort, om na te gaan, wat wij door b e g r i p p e n te
verstaan hebben, en of er een scherpe lijn te vinden zij, die deze van de voorstellingen
scheidt, dan of het verschil tusschen beide slechts een vlottende onderscheiding is.
Gewoonlijk vergenoegt men zich met te zeggen, dat terwijl een voorstelling de
som is van alle kenmerken van een zelfstandigheid, het begrip alleen uit de som der
wezenlijke kenmerken bestaat. Het is een oplossing, gelijk er zoovele gegeven worden,
maar waardoor de zaak toch niet uitgemaakt wordt. Wat is nu een begrip? Is het een
algemeene voorstelling, gelijk wij straks beschreven hebben? Maar daarin ontbrak
het toevallige niet, althans niet geheel en al. Is dan een begrip wel iets, dat ons
bewustzijn zich voorstellen kan? Zoo niet, wat is het dan wel? Deze en dergelijke
vragen bewijzen, dat het noodig is, niet met de gegeven definitie tevreden te zijn.
Wanneer we op de etymologie der termen voorstelling en begrip letten, dan ligt
het voor de hand om de zaak zoo voor te stellen, dat een voorstelling de vrucht is
van het werk der zinnen en een begrip het product van verder onderzoek en nadenken.
De voorstelling van Bismarck b.v. zou dan ongeveer gelijk zijn aan zijn portret of
zijn standbeeld, en het begrip van Bismarck de karakteristieke beschrijving van zijn
uiterlijk en innerlijk.
Gedeeltelijk is die opvatting juist en zij kan ons althans een weinig
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op weg helpen. Tusschen het ontstaan van een voorstelling en een begrip ligt steeds
nadenken. Maar een groote dwaling zou het zijn, te meenen dat het ontstaan van een
voorstelling buiten het nadenken om geschiedt. De verhouding van de passiviteit en
de activiteit van ons bewustzijn bij het ontstaan of vormen van voorstellingen is wel
zeer afwisselend, en meermalen komt het voor, dat een van beide nul of bijna nul is,
maar steeds bestaat het proces uit een aantal associaties en assimilaties, - men heeft
er nog meer en andere termen voor, - die beletten aan een bloot ontvangen te denken,
waarbij het nadenken uitgesloten zou zijn.
Wanneer dit niet uit het oog verloren wordt, nl. dat er ook bij het ontstaan van
voorstellingen gedacht wordt, dan kunnen we met dit voorbehoud zeggen, dat onze
begrippen het gevolg zijn van het nadenken over den inhoud onzer voorstellingen.
Dit nadenken moge door de opvoeding gedisciplineerd kunnen worden, het begint
intusschen vanzelf, zooals we dat noemen, maar feitelijk onder den invloed van de
heerschende elementen, die zich in het bewustzijn opdringen. Dat nadenken dwaalt
dan herhaaldelijk, maar het is en blijft nadenken. Een der eerste dingen, die een kind
leert kennen, is een klok, een pendule of een horloge. Zulk een ding noemt hij,
onderwezen door zijn moeder, een tik-tak. Het kan ook wel zijn, dat een of andere
geniale baby dien naam zelf gevonden heeft, en dat de moeders zijn uitvinding
eenvoudig overleveren. Maar blijkbaar wordt hij, behalve door het tikken, ook door
de rondheid der wijzerplaat en door de wijzers getroffen. Als hij nu een uurwerk, dat
hij nog nooit gezien heeft, eveneens een tiktak noemt, dan is dat herkennen een
bewijs, dat hij op zijn manier een begrip van een uurwerk gekregen heeft. Misschien
noemt hij een wijzerbarometer ook een tiktak, maar dat bewijst alleen, hoe gebrekkig
zijn begrip is en dat hij alleen op plaat en wijzer let; maar een begrip heeft hij. Over
het wezen van een tik-tak heeft hij alzoo met zijn babyverstand nagedacht.
Zoo krijgt een menscch door eigen nadenken of onderwijs tal van begrippen en
wij kunnen al een stap verder doen met te zeggen: een begrip ontstaat door het
nadenken over het wezenlijke in een voorstelling. Van den aard van dit nadenken zal
verder de qualiteit van een begrip afhangen en zoo wordt het duidelijk, dat er een
evolutie in onze begrippen heerscht, waardoor ze hoe langer hoe meer tot een zeker
ideaal naderen. Dat ideaal is het wetenschappe-
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lijk begrip, het resultaat van een bekwaam en goed gedisciplineerd nadenken. Alle
begrippen, die daar beneden blijven, kunnen we we samenvatten onder den naam
van ervaringsbegrippen, met dien verstande dat het wetenschappelijk begrip er ook
een is, maar dat het bovenaan in de rij staat.
Intusschen, deze beknopte aanwijzing van de manier, waarop begrippen ontstaan,
heldert ons nog niet op, wat een begrip is. Nog altijd moeten wij blijven vragen, wat
is de scheiding tusschen voorstelling en begrip? Wij zullen het antwoord op die vraag
naderbij komen door in het oog te houden, dat begrippen de vrucht van nadenken
zijn. De resultaten van nadenken nu zijn oordeelen, en de regelmatigste uiting daarvan
zijn mededeelende zinnen1). Gaan wij dan na, wat er gebeurt, als een voorstelling
zich tot een begrip ontwikkelt. Wanneer ik een stoel goed waargenomen heb, dan
heb ik daarvan een voorstelling, een beeld, een complex van gewaarwordingen,
hoofdzakelijk gezichts- en tastgewaarwordingen. Van dat complex is de
gehoorsgewaarwording stoel - soms ook het schriftbeeld - evenzeer een element. En
zeg ik nu: Hij zat op dien stoel of op een stoel, dan is het woord stoel de aanwijzing
van de voorstelling.
Wanneer ik nu over een stoel ga nadenken, dan geeft dit aanleiding tot een reeks
van oordeelen, waarvan er hier eenige volgen. Zitting, leuning en pooten zijn de
voornaamste deelen. De zitting dient om er op te gaan zitten, de leuning om den rug
te steunen. De pooten dragen de zitting. Ze zijn zoo hoog, dat de voeten gemakkelijk
op den grond kunnen rusten. De leuning wijkt voor het gemak ook wat achterover.
De deelen hebben dezen of genen vorm, om dit of dat motief, enz. enz. Dergelijk
nadenken leidt er verder toe om te erkennen, dat niet al deze oordeelen even belangrijk
zijn. Vergelijking van verschillende stoelen kan natuurlijk zeer bevorderlijk zijn, om
in te zien, of ze al of niet tot het wezen van een stoel behooren. Toch is dit niet strikt
noodzakelijk, en uit de beschouwing van één luchtpomp kan ik, indien mijn nadenken
wat geoefend is of goed geleid wordt door een deskundige, zeer goed het wezen van
dat werktuig leeren kennen. Ook hangt het af van de mate van nauwkeurigheid,
waarop men prijs stelt, of men een oordeel al of niet tot het wezen van een zaak
rekent. Toen onlangs de Tweede Kamer het begrip kamer had vast te stellen gaf dit
veel hoofdbreken en

1) Vgl. mijn Ned. Spraakk. I, § 1.
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zonderlinge uikomsten. Maar dit alles ter zijde latende, kunnen wij zeggen, dat een
begrip de synthese, de samenvatting is van de oordeelen, die gerekend worden het
wezen van een of meer voorstellingen te omschrijven. En wanneer ik alzoo zeg, b.v.
bij het zien van een zetel, die er wat vreemd uitziet: Dat ding is een stoel, dan dient
de term een stoel hier niet om een voorstelling op te wekken, maar om een begrip te
vertegenwoordigen, en de zin is niets anders dan een verkorte zegswijze voor deze
langere: dat ding, dat ge niet herkent, is het bekende meubel met zitting, leuning en
pooten, dat bestemd is om er op te gaan zitten. Zoo komen wij er dus toe om het
verschil tusschen een voorstelling en een begrip als volgt te omschrijven:
Een voorstelling is een meer of minder uitvoerig complex van onmiddellijke of
van gereproduceerde gewaarwordingen; het kan ook een geheel of gedeeltelijk
nieuwe combinatie zijn en wordt dan een verbeelding genoemd.
Een begrip is de samenvatting van een of meer oordeelen, waardoor het wezen
van een ding meer of minder nauwkeurig beschreven wordt.
Een der eerste zaken, die wij nu verder moeten nagaan, is het tweeërlei karakter, dat
een woord kan hebben, naar gelang het een voorstelling of een begrip beteekent. Een
geschikt voorbeeld om dit verschil te vatten, is de naam van een of ander geldstuk,
b.v. een gulden. Wanneer ik daarmede het geldstuk zelf bedoel, dan is het de naam
van een voorstelling en is de klank (G) gulden in het bewustzijn onlosmakelijk
geassociëerd met de gewaarwordingen, die het van den vorm (v), de stof (s), de kleur
(k), het geluid (g), den stempel (s'), enz. van een gulden ontvangen heeft. Men zou
dit complex door de formule Gvskgs'... kunnen voorstellen.
Anders wordt het, wanneer de klank gulden (G.) dient, om de waarde van 100
centen, 10 dubbeltjes, 4 kwartjes, enz. voor te stellen. Die klank maakt dan geen
element van een bewustzijnsbeeld uit en wij stellen er ons niets bij voor, maar wij
denken er iets bij. Het woord wordt nu een soort van symbool, een gedachtenmunt,
representeerend de waarheid, dat een gulden de bekende waarde heeft. Op dezelfde
wijze is het gesteld met alle andere woorden, die niet alleen een voorstelling, maar
ook een begrip kunnen beteekenen. In het laatste geval vertegenwoordigen die
woorden
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symbolisch steeds een inhoud, die niet door waarneming alleen, maar slechts door
nadenken over het waargenomene verkregen kan worden. Hier volgen eenige
voorbeelden, waardoor het verschil bij de gecursiveerde woorden na te gaan is.
Vo o r s t e l l i n g e n .
De soldaat laadde zijn geweer.

Begrippen.
Mijn broeder is soldaat.

Ik heb den notaris ontmoet.

De heer N., notaris te B., wordt sedert
eenige dagen vermist.

Zij is de vrouw van mijn oudsten zoon.

Zij is de vrouw van mijn oudsten zoon.

Hebt gij dat ouderwetsche uurwerk al
bekeken?

Houdt gij dat ding voor een uurwerk?

Er komt binnenkort een tentoonstelling Uurwerken zijn tijdmeters.
van uurwerken.
De dokter verscheen aan de deur der
kraamkamer.

Wij zullen de logeerkamer tot
kraamkamer inrichten.

Teeken eens een driehoek.

De hoeken van een driehoek zijn gelijk
aan twee rechte hoeken.

Op hoeveel meter schat gij de hoogte van Om den inhoud van een driehoek te
berekenen, moeten de basis en de hoogte
den Westertoren?
gegeven zijn.
Uit deze voorbeelden blijkt afdoende, dat het niet aangaat van een woord te zeggen,
of het een voorstellingsnaam dan wel een begripsnaam is, wanneer men niet weet,
in welk verband het voorkomt. Maar ook dan blijft de onderscheiding vaak nog
moeilijk, en wel om twee redenen: 1o. omdat zeer dikwijls de representeerbare inhoud
van het begrip, dat is: de algemeene voorstelling, zich met het begrip vermengt,
m.a.w. dat een woord tegelijkertijd een voorstelling en een begrip in het bewustzijn
wekt; en 2o. omdat er geen uiterlijk kenmerk is, dat de onderscheiding helpt maken.
Men zal zien, dat in de tweede rij hierboven het gecursiveerde woord nog al vaak
naamwoordelijk deel van het gezegde (praedicaatsnomen), bijstelling of bepaling
van gesteldheid (praedicatief attribuut) is, en ofschoon ik zeker voorbehoud maak,
omdat ik den regel niet in alle opzichten getoetst heb, zou ik toch geneigd zijn als
regel te stellen, dat elk substantief, hetwelk in een der drie genoemde functiën
voorkomt, als begripssymbool te beschouwen is. Dit strookt met het karakter van
qualiteits-aanwijzing, dat aan bedoelde zinsdeelen eigen is. Maar wanneer een
substantief als onderwerp, voorwerp, bijvoeglijke of bijwoordelijke voorzetselbepaling
dienst doet, dan is het mogelijk, dat het nu eens een voorstelling en andermaal een
begrip representeert.
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Hieruit volgt dus, dat al is in een definitie de grenslijn tusschen voorstelling en begrip
wel te trekken, in de praktijk de onderscheiding zeer licht uitgewischt wordt. Wel
mag daarbij ook in acht genomen worden, dat het een groot verschil geeft, wie een
woord gebruikt. Weinig ontwikkelden denken in den regel in voorstellingen en zien,
om zoo te zeggen, wat zij denken. Een meer geoefend en ontwikkeld bewustzijn is
er meer aan gewend het bijkomstige weg te laten. En dit verschil in begaafdheid kan
veel aanleiding tot misverstand geven. Waar b.v. van revolutie of van een betere
verdeeling van den rijkdom gesproken wordt, stellen eenvoudigen van geest zich
steeds gevechten of een algemeene uitdeeling voor. Godsdienst is voor hen kerkgaan
of vervulling van kerkelijke plichten, enz. Geen wonder alzoo, dat deze bekrompenheid
zoowel in hooger als in lager kring tot velerlei verkeerde opvattingen aanleiding
geeft. Maar wij hebben ons alleen tot de taalkundige waarde van dit verschijnsel te
bepalen. En de gevolgtrekking, die in verband met ons onderwerp uit de voorgaande
opmerkingen te maken valt, is deze, dat vele woorden zoowel een voorstelling als
een begrip kunnen beteekenen, maar dat in het laatste geval het woord zijn zinnelijk
karakter, d.i. zijn verbondenheid aan een bewustzijnsbeeld verliest, en een symbool
wordt, waaraan een begrip verbonden is, op ongeveer dezelfde manier als een
algebraïsch teeken het symbool is van de een of andere arithmetische bewerking, die
verricht moet worden. Of het een dan of het ander het geval is, hangt af van het
verband, waarin het woord voorkomt. Om te beoordeelen, of een woord een
voorstellingsnaam of een begripsnaam is, moet men alzoo den zin kennen, waarin
het gebruikt wordt. En hieruit volgt alzoo, dat van een verdeeling der woorden in
voorstellingsnamen en begripsnamen geen sprake zijn. Wel heeft de spraakkunst op
dit tweeërlei g e b r u i k der woorden te wijzen.
Tot dusver hebben we allen het bestaan geconstateerd van begrippen, die naast
voorstellingen bestaan, en die bij verschillende individuen verschillende graden van
deugdzaamheid kunnen hebben. Zoo kan iemand alles gezien en gehoord hebben,
wat er aan een telephoon of een phonograaf te zien of te hooren valt, zonder dat uit
de daardoor ontstane beelden zich begrippen van hooger beteekenis ontwikkeld
hebben, dan dat de een verrespreker en de ander een klankenopschrijver en teruggever
is. En voor wij met ons onderzoek voortgaan,
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moet dan ook nog iets anders geconstateerd worden, nl. dat zoowel uit de bijzondere
als uit algemeene voorstellingen zich in het bewustzijn begrippen ontwikkelen kunnen,
zoodat er dus evenzeer bijzondere als algemeene begrippen moeten bestaan. Zoo kan
ik een begrip hebben van een bepaalde drama, wanneer ik over den bouw en de
ontwikkeling daarvan goed heb nagedacht. Zoo is het mogelijk het karakteristieke
van Vondels Lucifer in een reeks van oordeelen weer te geven. Maar ik kan ook,
wanneer ik begrippen van een aantal drama's bezit, een algemeen begrip van een
drama bezitten. Op gelijke manier kan men een begrip hebben van een bijzondere
wet, b.v. die op het Lager Onderwijs, wanneer men niet alleen den inhoud er van
kent, maar ook het verband der artikelen, de beginselen die er aan ten grondslag
liggen en al wat verder tot haar wezen behoort; maar daarnaast kan men ook een
begrip hebben van eene wet in het algemeen. En evenals een algemeene voorstelling
ontstaat door het concentreeren der opmerkzaamheid op de heerschende elementen
in een bijzondere voorstelling, zoo ontstaat een algemeen begrip door het
concentreeren der opmerkzaamheid op de voornaamste oordeelen uit de serie van
oordeelen, die een bijzonder begrip uitmaken. Ook bij het ontstaan van begrippen
komt dus abstractie te pas.
Wij kunnen en moeten nu een stap verder doen. Is uit het voorafgaande gebleken,
dat wij begrippen hebben, waarnaast voorstellingen bestaan, bij het vooruitschrijden
van het menschelijk denken begint dit laaste verschijnsel eindelijk op te houden, en
ontstaan er ook begrippen, waarbij de verzinnelijkende voorstelling al vager en vager
wordt en eindelijk geheel ontbreekt.
Denk ik aan een man, een vrouw, een kind, een dier, een boom, een heester, een
land, een provincie, een rivier, een kanaal enz., dan vertegenwoordigt elk dier
woorden een complex van oordeelen, maar tegelijkertijd een complex van
gewaarwordingen, en is alzoo aan elk daarvan zoowel een begrip als een voorstelling
verbonden. En gelijk reeds opgemerkt is, treedt bij het denken vaak de voorstelling
in plaats van het begrip.
Denk ik aan een koning, een minister, een burgemeester, een wethouder, een
predikant, een kunstenaar, een onderwijzer, een koopman, een fabrikant, een zeeman,
een tooneelspeler enz., dan zijn de begrippen, aan deze woorden verbonden, van
meer beteekenis dan de beelden, die zij verwekken. Het zijn allen mannen, en
sommige

Noord en Zuid. Jaargang 17

265
daarvan hebben ook in hun beeld wel iets karakteristieks, maar de hoofdzaak, waaraan
ik toch bij al deze woorden denk, is de omschrijving van den aard der bezigheden,
die in de woorden is samengevat. Toch blijven ook hier begrip en voorstelling
vereenigd, ofschoon het eerste op den voorgrond treedt, zij het ook niet bij al de
woorden in dezelfde mate het geval. Maar wij kunnen nog verder gaan en denken
aan een booswicht, een doeniet, een weetniet, een bedrieger, een deskundige, een
bloedverwant enz., en men zal moeten toegeven, dat de voorstelling in een beeld hier
zoo goed als onmogelijk is, weshalve deze woorden dus veel meer begripsnamen
dan voorstellingsnamen zijn. Toch blijft er eenige verzinnelijking over, nl. doordat
men bij deze woorden aan menschen blijft denken.
Zie hier echter een reeks van woorden, in welker beteekenis het zinnelijk element
nul of zoo goed als nul geworden is: een zelfstandigheid, een wezen, een ding, een
voorwerp, een voortbrengsel, een schepping, een werkzaamheid, een beweging, een
vermaak, een kleur, een stof, een vorm, een soort, een inhoud, een gewicht, een
hoedanigheid, een hoeveelheid, een maatschappij, een gemeenschap, een maatregel,
een oorzaak, een gevolg, een doel, een middel, een voorwaarde, een loopbaan, een
werkkring, een woonplaats, enz. enz. Ik ben hier wat ruim in het geven van
voorbeelden en voeg er nog een dubbel enz. aan toe, want de rij is natuurlijk voor
aanmerkelijke uitbreiding vatbaar, maar ik moet toch dadelijk er de opmerking aan
toevoegen, dat de hoeveelheid der hier bedoelde begrippen in vergelijking van het
eindelooze aantal voorstellingen, die in een bewustzijn aanwezig kunnen zijn,
noodzakelijkerwijze beperkt moet wezen. Immers elk dezer begrippen is uit een
aantal meer bijzondere begrippen geconcentreerd.
Intusschen de hoofdzaak, die wij hier op te merken hebben, is deze, dat bij woorden
als de hier opgenoemde geen zweem van een vergezellende voorstelling meer bestaat.
Hier zijn de woorden zuivere begripssymbolen geworden, vertegenwoordigers van
een of meer oordeelen, waarmede hun beteekenis te omschrijven is, m.a w. van een
minder ot meer nauwkeurige definitie.
Zoo zijn wij thans in staat geworden om te constateeren, dat er twee soorten van
begrippen te onderscheiden vallen:
1o. begrippen, waaraan ook een voorstelling is verbonden, en
2o. begrippen, waarbij dit niet het geval is.
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En hiermede zijn wij thans tot een punt gekomen, waarbij we van de onderscheiding
c o n c r e e t en a b s t r a c t een doelmatig gebruik kunnen maken. 't Is waar, in de
voorafgaande beschouwingen hebben wij moeten erkennen, dat ons bewustzijn
voortdurend aan het abstraheeren is, dat is aan het zich concentreeren op een of meer
elementen, met eliminatie van de voor het oogenblik onbelangrijke of overbodige,
en dat dit verschijnsel zich n.l. voordoet:
1o.

bij het zich voorstellen van
gewaarwordingen,

2o.

bij het zich voorstellen van deelen van
voorstellingen,

3o.

bij het ontstaan van typisch-individueele
voorstellingen uit
moments-voorstellingen,

4o.

bij het onstaan van algemeene
voorstellingen uit de individueele,

5o.

bij het onstaan van verbeeldingen,

6o.

bij het onstaan van tijds- en
ruimte-voorstellingen,

7o.

bij het onstaan van bijzondere begrippen,
en

8o.

bij het onstaan van algemeene begrippen.

Maar hoewel het dus blijkt, dat het noodzakelijk is het begrip abstractie niet te
beperken tot het geval, waarin wij nu den term abstract wenschen te gebruiken, zoo
kunnen wij thans, na al dit voorbehoud, de sub 1o. bedoelde begrlppen zeer doelmatig
den naam van concrete en de sub 2o. bedoelde den naam van abstracte begrippen
geven. Concreet wordt dan de naam voor al wat in ons bewustzijn het karakter van
beeld, complex van gewaarwordingen, aanneemt. Zoo zijn dus alle voorstellingen,
om te beginnen, concreet. Maar van de begrippen alleen die, waaraan een voorstelling
verbonden is. Is dit niet hel geval, dan zijn zij abstract. En het eenige, wat wij bij
deze onderscheiding niet uit het oog te verliezen hebben, is dit, dat, gelijk uit den
geheelen gang van dit laatste hoofddeel van ons onderzoek voortvloeit, deze
verdeeling slechts een vlottende is, en de concrete begrippen alzoo langzamerhand
in abstracte overgaan. Waaruit dan volgt, dat in vele gevallen het abstract-zijn der
begrippen gradueel is en er bij gevolg herhaaldelijk van meer of minder abstract
sprake moet zijn.
Ofschoon ik gehoopt had het onderwerp, dat ons bezig houdt, in deze aflevering ten
einde te brengen, zijn de onderwerpen, die verder nog besproken moeten worden
van dien omvang, dat ik het wenschelijk acht hier af te breken, en de voltooiing tot
een volgende aflevering uit te stellen.
C.H. DEN HERTOG.
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Na een halve eeuw.
Aanteekeningen, opmerkingen en verklaringen bij Waarheid en
Droomen.
Het portret.
De Nederlanders hebben eeuwen lang een bijzondere voorliefde gehad om zich te
laten ‘portretteeren.’ Nauwelijks hadden onze burgers uit den bloeitijd een behoorlijk
vermogen verworven, zooveel, dat zij zich rijk durfden toonen, dat ze regent werden
van een weeshuis of armhuis, of gildemeester, of bestuurder onverschillig van welke
corporatie of wel hopman bij de schutterij, of daar moest een portret zijn van den
man en zijn medeleden. Dan trok men zijn deftigste gezicht en kleedde zich in nog
grooter deftigheid en van daar al die anatomische lessen en die regentstukken enz.,
die thans een bedenkelijk groot aantal vierkante meters muurvlakte in ons Museum
met bijna onafzienbare eentonigheid vullen, zoodat zelfs de groote kunst onzer beste
meesters, die er in bewaard bleef, niet in staat is, onze belangstelling tot op de helft
van den langen weg te boeien of zelfs levendig te houden.
Nam de welvaart toe, dan werd er een familietafereel geschilderd, waarop alles
voorkwam wat tot lijfsieraad behoorde en van rijkdom sprak, soms zelfs moest er
een kostbare hond bij of een kakatoe, maar als men het wagen dorst, het liefst een
negertje op den achtergrond in onderdanige houding, waarbij de gelukkige bezitter
zich wellicht sultan van Marokko droomde, maar in allen gevalle aan het verre oosten
deed denken, vanwaar hem wel schatten waren toegestroomd.
De achttiende eeuw, de eeuw van wansmaak en onbeduidendheid vertoont ons
verbazend veel portretten in steeds kleiner wordend formaat en steeds meer afnemende
kunst en in de eerste helft dezer
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eeuw zien we zelfs den gewonen huisschilder aan het werk, die wat teekenen heeft
geleerd of de Haagsche school heeft bezocht en zich ook eens aan portretten waagde,
die dikwijls met f 10 hoogstens f 25 meer dan hoog waren betaald en bij volslagen
gebrek aan kunstsmaak wonder geprezen werden, als het overhemd met de diamanten
doekspeld van mijnheer en de zijden japon of de zwierige muts van mevrouw of de
juffrouw duidelijk herkenbaar waren.
Uit Jonathans causerieën blijkt, dat hij tot eene welgestelde familie behoorde, geen
wonder dus, dat hij ‘ook geportretteerd’ was.
Wie een portret als kunstwerk begeerde, zou inderdaad aan Charles Howard Hodges
of aan Jan Adam Kruseman denken, de eerste een Engelschman, die zich in 1788 te
Amsterdam vestigde, de aanzienlijkste mannen van zijn tijd portretteerde en in 1837
overleed en o.a. de leermeester was van Cornelis Kruseman, den historieschilder,
wiens ‘Gevecht bij Bautersem, waar de Prins van Oranje gekwetst werd’ genoeg
bekend is; de ander een leerling van Cornelis Kruseman en van den Belgischen
schilder David, in 1804 te Haarlem geboren en in 1862 te 's-Gravenhage overleden.
Voor alle volgende bladzijden zij ineens af gezegd, dat Jonathan naar den smaak
dier dagen steeds over zichzelven spreekt als over het onbeduidendste wezen, dat
men zich kon denken en zijn ouderdom en eenzame levenswijs met de grilligste
kleuren teekent, straks noemt hij zich ‘horzel in Gods bloemengaarde.’
‘Stalen van mijn soort,’ is wel ongewoon, maar monsters of exemplaren minder
gewild, individuen een beetje minachtend, personen of menschen te kleurloos.
Per euphemismum of euphemistisch, eene rhetorische figuur, waarbij ruwe, harde
woorden worden vervangen door andere, die geen aanstoot geven, zoo voor sterven:
van ons henen gaan, tot zijne vaderen verzameld worden, ontslapen, naar betere
gewesten heengaan en derg. Hier is de uitdrukking gebruikt in de beteekenis van ‘al
te mooi’.
In effigie, d.i. in beeltenis; niet de man, maar zijn beeld werd verkocht; zoo werd
ook in vroeger eeuwen een gevluchte in effigie verbrand of gehangen.
Scherm voor een tochtgat, treurige maar zeer juiste karakteriseering van den
kunstsmaak in die dagen: twee gelijke, even groote platen of schilderijen te
weerszijden van den schoorsteen, zomers een op de opening in de muur, waar 's
winters de kachel-
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pijp doorheen ging; hier of daar een om een vetvlak of een scheur te bedekken, als
er een ander tegenover kon hangen. Ook thans is wandversiering bij duizenden een
artikel van zonderlinge grilligheid, het aanleggen van een verzameling ‘stofnesten.’
Silhouetten of schaduwbeelden waren de portretten, die in de mode waren vóór
de daguerreotypie en photographie, veel goedkooper dan de geschilderde. Men
plaatste zich naast een wand, waartegen een wit papier was gespannen, terwijl aan
de andere zijde een sterk licht werd aangebracht; dan werd de rand van de schaduw
op het papier omgetrokken en het beeld daarna met een teekenaap of verkleinaap
verkleind en dan zwart gemaakt. Met blauwe lijnen werd daarop soms het een en
ander bijgeteekend: de muts, de baard, een orde en derg., iets van de kleeding enz.
en het geheel uitgeknipt en op wit karton achter glas bewaard. Voor 1850 vond men
de silhouetten van de meest geliefde predikanten nog in tal van woningen aan den
wand. De naam dezer goedkoope portretten, eigenlijk portretten à la Silhouette d.i.
‘op een koopje’ werd gegeven naar den hoogstzuinigen Franschen minister van
financiën, de Silhouette, uit het midden der vorige eeuw.
‘blijde vonk van kindervreugd en geest’ aangehaald uit.... mijn vriend Elia....
De afgedankte uniformrok van Oom den Burgerkapitein speelde toen een grootere
rol dan tegenwoordig het schutterspak. In Napoleon's besten tijd garde d'honneur,
daarna de gelederen versterkt in den strijd tegen Frankrijk, toen vrijwilliger bij
verschillende gelegenheden in het veld: de wapenrok in hooge eer en de militaire
stand bijzonder begeerd. Tusschen 1840 en 1850 was soldaatje spelen het meest
voorkomend jongensspel, waarbij uniformen en ‘echte’ shacots niet ontbraken.
Haar liefde dekt het schaap enz. dichtregels van J.P. Hasebroek, uit zijne Eerste
en latere gedichten, bl. 58.
De doos van Pandora. Volgens Hesiodus was Pandora de eerste sterfelijke vrouw;
op verzoek van Jupiter had Vulcanus haar uit leem gevormd, om Prometheus te
straffen, die vuur uit den hemel gestolen had om zijn leemen beeld te bezielen. De
goden en godinnen gaven haar alle geschenken, daarom heette zij pan (alle), dora
(van doron) (giften). Jupiter gaf haar nu een doos als geschenk voor den man, die
haar trouwde; Prometheus wantrouwde de zending, maar zijn broeder Epimetheus
huwde haar, ontving de doos en opende
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die, waarop alle rampen, kwalen en ellenden ontsnapten en zich over de aarde
verspreidden.
Het geweten is hier zeer juist geteekend; het zwijgt soms en soms is het aanhoudend
wakker; dan weer laat het zich alleen in tegenspoed hooren, dan weer wordt het
steeds tot zwijgen gebracht, maar komt de wroeging in uren van stilte en eenzaamheid
en afzondering.
Species lat. soorten.
's Avonds neuriën en kneuteren kon het geweten, dewijl het moreel zelfonderzoek
in die dagen hoog gehouden werd en zeer talrijk waren de huisgezinnen, waar de
kinderen voor zij naar bed gingen, een zeker aantal vragen te beantwoorden hadden,
betrekkelijk hetgeen zij op dien dag hadden gedaan en gedacht.
Borger (Elias Annes) de dichter van:
Ziet gij die kerk, mijn kind, daar rust het overschot
Der aangebeden vrouw, ontscheurd aan 's vaders harte

en van ‘Het Rijntje’ zooals het in de Camera Obscura heet:
Zoo rust dan eindlijk 't ruwe Noorden
Van hageljacht en stormgeloei,

indertijd hoogleeraar te Leiden, werd in 1784 geboren en stierf in 1820, maar nog
lang na dien tijd werd hij gelezen en bewonderd. In 1852, '58 en '68 verscheen er
eene uitgave van zijne dichterlijke nalatenschap.
Haar lievelings - Apostel, wiens woorden daarna aangehaald worden, is Johannes.
Plaatsbeschrijving van het hemelsch Jeruzalem. Hier heeft de schr. het oog op de
uitvoerige beschrijvingen, waaraan ook in mijn jeugd de predikanten zich te goed
deden. In Koetsveld's Gelijkenissen van den Zaligmaker hebben wij nog een voorbeeld
van de uitweidingen en afdwalingen, die toendertijd op den preekstoel aan de orde
waren. Dat die niet in bezielde en daarom bezielende taal werden uitgesproken, maar
eenvoudig uit een boekje werden opgelezen, vaak met den vinger er bij, dat was den
sch. terecht het bewijs, dat de ‘preeker daar hoog in de lucht’ zelf niet zoo verrukt
was over de heerlijkheden, die hij beschreef. Vandaar de scherpe tegenstelling met
den leeraar, over wien daarna gesproken wordt.
Don Quichot op de marionetten aangevallen, is wat kras. Waar de Spaansche
dichter Cervantes den ridderroman bestrijdende, Don Quichot (naar de Fransche
spelling en uitspraak, de Spaansche is Don Quijote, spreek uit Don Kichote) voorstelt
als overal
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vijanden ziende en die bestrijdende, daar strijdt hij tegen schapen en windmolens
e.a., maar nooit tegen marionetten, poppen met beweegbare leden, die door draadjes
in beweging gebracht worden.
Als een wachtengel voor mijn paradijs, zegt de schr. dat zijne moeder stond, dus
blijkbaar, om te verhinderen, dat iets onheiligs in dat paradijs doordrong, gelijk er
een engel met een vlammend zwaard gezegd werd na Adams verdrijving uit den hof
van Eden, aan den ingang te staan om te verhinderen, dat Adam en Eva terugkeerden.
Elysium was bij de Romeinen de verblijfplaats der gelukzaligen nà hun dood.
Cicerone, in Italië een gids voor reizigers, wegens hun spraakzaamheid
spottenderwijs zoo genoemd met eene herinnering aan den hoogst welsprekenden
wijsgeer Cicero.
Indien ghy u niet en verandert, woorden van Jezus (Math. XVIII. 3) de spelling
van de Staten-vertaling is: ‘soo en sult gy in 't Koninckrijcke der hemelen geensins
ingaen.’ De hier gevolgde spelling moet ouder zijn.
Kinderen in de boosheyd, de Staten-vertaling heeft: ‘maer zijt kinderen in de
boosheyt.’
So wie het Coningkrijcke Godts enz., de Staten-vert. spelt: ‘Koninckrijck Godts.’
Garrick, Engelsch tooneelspeler (1716-1779, spreekwoordelijk voor de zeldzame
gemakkelijkheid, waarmede hij aan zijn gezicht alle denkbare uitdrukking kon geven.
Als de vogel feniks uit zijn asch, de vogel Feniks of Phoenix was eenig, er bestond
geen tweede, hij leefde 500 jaar, had vijftig openingen in zijn bek, die tot den staart
doorliep. Aan het einde der 500 jaren bouwde hij zich een brandstapel van welriekende
kruiden, hief zijn 50-stemmig lied aan en klepte met de vleugelen, waardoor de
brandstapel vuur vatte. Dan verbrandde hij en uit de asch kwam een nieuwe feniks
te voorschijn.
TACO H. DE BEER.
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Schriftelijke taalopgaven bij de examens voor de akte van
hoofdonderwijzer(es).
Juni 1894.
Arnhem. (1½ uur).
Op Vondel's tachtigsten verjaardag.
Aen zijnen geboorteheilig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Geboorteheilig van den Fenix der Poëten,
Die zoo lang 't gryze hooft bestraelt hebt met uw licht,
Ik offer vrolyk op uw outer dit gedicht,
Nu gy uw dichter noch een jaar hebt toegemeten:
Schoon d'alverslindende eeuw zoo menig heeft verbeten,
Terwyl uw voedsterling 't bespieglende gezicht
Ten hemel heft, en leert den ongodist zijn plicht,
Of tast, met boetgezang, de schyndeugt in 't geweten.
En gy, doorwyze man! maekt d'oude dichters stom
Met zulk een wakkerheit in zulk een ouderdom;
Dat dus uw jaergety my altyd heilig blyve!
Zoo stap het negende noch 't achtste kruis voorby!
Zoo schende tyd noch ramp uw heldenpoezy,
Terwyl ik achter U op wasse vleugels dryve.

J. ANTONIDES.
Geef van bovenstaand gedicht den volledigen inhoud in goed proza zoo juist mogelijk
weer.
1. der Poëten. Hoe noemt gij dezen genitief en waarom zoo?
2. hebt. Waarom staat het in den 2den persoon?
4. Nu. Welk rededeel en waarom? Kan het ook een ander rededeel zijn. Gebruikt
dat in een zin.
8. Of tast enz. Welk soort van zin is het?
9. Stom. Waar hoort het bij?
2. De beste stuurlui staan aan wal, wil met andere woorden zeggen: Ay te keuren
valt gemakkelijk, maar zelf te doen is heel wat moeilijker. Het valt licht de
handelingen van anderen te laken, wanneer men zich niet in hun toestand
geplaatst vindt.
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Ga nu ook zoo voort met
Hij maakt van den nood een deugd;
Hij weet de bakens te verzetten als het getij verloopt;
Als de eene hand de andere wascht, worden beide schoon.

Nederlandsche taal (1½ uur).
1. Ga van voorbeelden uit en verklaar één van de drie volgende stellen van
synoniemen:
a. Vertellen, verhalen;
b. Krijgen, verkrijgen;
c. Voorbeeld, toonbeeld.
2. Gebruik één van de drie volgende stellen van woorden in goede zinnen, in
overdrachtelijke beteekenis; (dus drie zinnen).
a. Onverbloemd, ontzenuwen, zich vergrijpen;
b. Hartader, tooverwoord, ontbolsteren;
c Buitensporig, brandpunt, hoeksteen.
Verklaar bovendien één van de opgegeven woorden, d.i. deel mede de afleiding van
de oneigenlijke of overdrachtelijke beteekenis uit de eigenlijke of oorspronkelijke.
3.
Statig of vroolijk, zoo de tijd eischt, zoo zijt;
Zonder schande schikt'em de wijze na den tijd.
ROEMER VISSCHER.

Geef met eigen woorden, zoo nauwkeurig mogelijk, den inhoud van het puntdicht
weer.
4. Onder een versje, dat tot opschrift draagt Duisterheid en waarvan de korte
inhoud is, dat de dichter N. Beets slechts van schrijvers houdt, die krachtig, klaar en
kort zijn, komt het volgende voor:
Hooft, volgens zijn brieven, ‘kende er die de duisterheid voor de Duitsheid
verkozen, om te beter geesten te schijnen,’
N. BEETS, Nog eens Winterloof, 1887-1892.
Geef met eigen woorden, zoo nauwkeurig mogelijk, den inhoud van de aangehaalde
woorden weer.

Breda. A. (1½ uur).
Op het bombardeeren van Genua.
(Naar een Italiaansch Dichter).
1. Zoo ik, mijn moederstad, met onbetraande kaken,
2. Uw schoon geschonden zie, verbrijzeld en vergaan,
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3.
4.
5.
6.

Het is in 't hart uws zoons geen strafbaar plichverzaken;
Maar 't zuchten ware uw roem, uw heldendeugd verraân.
Ik eer de majesteit dier neêrgevelde daken,
(Tropeeen van den Moed!) en bîd haar knielend aan.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Waar voet of oog zich wend', waar vlam of donders kraken,
Ik zie standvastigheid (en onverwrikbaar) staan.
Geen schooner zegepraal dan 't edel leedverduren!
Verheven is uw wraak, bij de omgestorte muren,
Uw ondergang te zien, van schrik en kommer vrij:
De Vrijheid zweeft in 't rond door de uitgeblaakte wallen,
En kust het dierbaar puin, voor haar behoud gevallen,
En zegt: Een puinhoop, ja; maar nimmer slavernij!

BILDERDIJK.
1. Geef den inhoud van bovenstaande dichtregelen, zoo nauwkeurig mogelijk, in
goed proza weer.
II.
1. Onder welke soort brengt gij de zinnen van regel 4 en 7 en waarom?
2. Geef de zinsontleding van regel 8.
3. Waar (regel 7), welke woordsoort en waarom?
4. Welken dienst doen geschonden (regel 2) en vrij (regel 11)?
5. Verklaar de vorming en beteekenis van onverwrikbaar.
6. Wijs eenige figuren aan in bovenstaand gedicht en geef daarbij eene korte
toelichting.

B. (1 uur).
Behandel in een opstel de Aanvoegende wijs, (Aard, gebruik, tijden).

's Gravenhage. (2¾ uur).
1. Maak een opstel over één der volgende onderwerpen:
a. Het programma vraagt ‘eenige bekendheid met de voornaamste voortbrengselen
der Nederlandsche letterkunde, vooral van lateren tijd.’.
Hoe hebt gij uwe studie ingericht om deze bekendheid te verkrijgen; met andere
woorden: Wat en hoe hebt gij gelezen?
a. Arbeid adelt.
b. Monumenten.
c. Luchtkasteelen.
II. Behandel één of meer van de volgende opgaven:
a. Het tegenstellend zinsverband. Wijs daarbij tevens aan, in hoeverre het toegevend
zinsverband er mede in betrekking staat.
b. De wijzen der werkwoorden.
c. Het voegwoord of.
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Amsterdam. (¾ uur).
Geef den inhoud van onderstaand fragment uit POTGIETÉR's ‘Bronbeek’ zoo
nauwkeurig mogelijk terug:
Wat vorstenmacht ook prijs moest geven,
Den geest van vrijer tijd ten zoen,
De schoonste roos door 't loof geweven,
't Benijdbaarste is haar nog verbleven,
Het zoete voorrecht goed te doen!
't Is geen betoon van ijd'le gunsten
Wie zich verdienstlijk onderscheidt:
Een ongelijkbaar heldenfeit,
Een meesterschepping in de kunsten,
De schare beurt ze tot de faam!
En kransen, die, in spijt van jaren,
Ook op een graf hun glans bewaren,
Wie vlecht ze als zij voor d' eeuwen saam?
't Is reiner weelde: uit lager kringen
De deugd te brengen aan den dag,
Die nooit zich zelve zocht of zag,
Volwassen in verloocheningen;
Maar wie, wanneer haar leeftijd klimt,
Trots zoeten waan, dat aller achting
Beloont voor trouwe plichtsbetrachting,
't Gebrek bedreigend tegengrimt.
't Is God gelijk, tot haar te zeggen:
Verongelijkte! uw vrees verdwijn!
Verheug u! hier is brood en wijn,
En waar ge, moede, u neer wilt leggen,
Uw leger zal van 't zachtste zijn.

Spraakkunst (½ uur).
Doe in zinnen de verschillende beteekenissen uitkomen der woorden daar, nu en
toch en wijs die beteekenis bij elken zin duidelijk, maar zoo beknopt mogelijk aan.
of:
‘Dikwijls is het moeilijk een voegwoord en een bijwoord behoorlijk van elkander
te onderscheiden’. Waaruit vloeit die moeilijkheid voort, en waardoor laat gij u bij
uwe beslissing in dezen leiden?

Opstel (1½ uur).
Keuze uit de volgende onderwerpen.
Liefdadigheid.
De laatste avond thuis
Eenmaal is geenmaal.
Robertus Nurks of Jan Adem Kegge.
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Leeuwarden. (2 uur.)
1. Durf te leven! kwel u niet
Met te veel gedachten,
Werk uw werk en zing uw lied
Onder blij verwachten!
5. Vroom en vroolijk, frisch en vroeg
Met de zonne wakker,
Strek uw handen naar den ploeg
Op den grooten akker!
Blik in 't rond, doch wijd uw vlijt
Niet aan 't speculeeren;
Vriendje, hebt ge zooveel tijd
Tot philosopheeren?
Mooi! Zoo komt ge juist van pas
Voor een aantal zaken;
15. Menig stal van Augias
Is nog schoon te maken!
10.

Denken doodt en doen verlicht!
Op! de mensch moet handlen;
Niet staan met bedrukt gezicht,
20. Als in droomen wandlen!
Kracht, gezondheid, raad en baat
Voor uw zielenooden,
Is in d' arbeid, in de daad,
U van God geboden!
DE GENESTET.

1. Breng deze coupletten in proza over en zorg er voor, al de gedachten van den
dichter weêr te geven.
2. Is het voorz. te in Regel 1 taalkundig te verdedigen?
Wat weet gij overigens van de kracht van dit voorzetsel?
3. Waarom zegt de dichter: Werk uw werk (regel 3) en niet: Doe uw werk?
4. Bestaat er in regel 5 eene bloote aaneenschakeling?
5. Maak het verband tusschen de zinnen in regel 9 en 10 onderschikkend; evenzoo
tusschen de overige zinnen in het 2e couplet, en licht uwe veranderingen nader
toe.
6. Van welke middelen maakt de dichter gebruik om de modaliteit der gedachten
uit te drukken, voorkomende in regel 17-20? Welk andere middelen kan men
aanwenden om de modaliteit eener gedachte uit te drukken? (Voorbeelden).
7. Vergelijk de beteekenis van haat (regel 21) met die van nut, winst en voordeel,
en helder uwe verklaringen op door gepaste zinnen.

Opstel (1 uur.)
Kies een der volgende coupletten of een der onderstaande personen tot onderwerp
van een opstel:
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't Mislukt veeltijds door onbesuisde kracht,
Fortuin haar gaven af te dwingen;
Waar stille vlijt geduldig op haar wacht,
Kiest zij haar gunstelingen.
Daar rijst het tintlend starrenheer,
En de aarde zwijgt verbaasd;
't Gestarnte spiegelt zich in 't meer,
Waarop geen windje blaast;
't Is alles hemel wat men ziet,
Zelfs bergen vluchten heen;
't Verdorde blaadje schuifelt niet:
't Gestarnte spreekt alleen!
Abraham Blankaert.
Ottelijne van Lauernesse.
De heer v. Arkesteijn.
Teun de Jager.

Zwolle. (1½ uur.)
A. Zoo zijn er.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

In de ongerechtigheid verheugt ge u. Zwarte vlekken,
In die men eert en prijst te ontdekken,
Bedroeft u niet; gij aast op kwaad,
't Is voor de nieuwe klok, die gij gaat gieten,
Gewenschte spijs. Hoe zal uw hart genieten,
Als zij door stad en land haar wanklank hooren laat!
Is 't Waarheidsliefde, of Grootheidshaat?

1. Vergelijk naar de beteekenis ongerechtigheid (reg. 1) en onrechtvaardigheid.
2. In welken naamval staan: vlekken (reg. 1), die (reg. 2) en wanklank (reg. 6); en
waarom.
3. Verklaar de vier laatste regels.

B. Roem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drieerlei is de roem, de kroon in den strijd van het leven;
Elk dier kronen om beurt loone den manlijken geest:
Roem van wijsheid erlangt, wie, eigene zwakheid gedachtig,
Strijd, te zwaar voor zijn kracht, zij het zelfs vluchtende vreest.
Roem van moed is het loon van hem, die niet vraagt naar den uitslag,
Maar zich werpt in den strijd liefst, waar het felst wordt gestreên.
Roem van adel der ziel mag oogsten, wie weigert te strijden,
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1.
2.
3.
4.
5.

Benoem de bijzinnen, ook de beknopte, in reg 3 en 4, 7 en 8.
Wat beteekent van in regel 3?
Wat beteekent erlangen (regel 3)? Gebruik hetzelf in een flinken zin.
In welken naamval staat zwakheid (reg. 3); en waarom?
Wat voor rededeel is mooglijk (reg. 8)? Hoe komt het nog anders voor?

(Nederlandsche taal 1½ uur).
Vondel!
Geen beemd der kunst, waarin zij u haar krans niet vlocht;
Uit lauwertwijgen, als uw kennis schittren mocht
In 't leerdicht; eikenloof verkiezende, als de roede
Der huichelaren bent kastijdde, tot ze bloedde;
Van palmen, als uw geest aan 't hemelsche verknocht
Ten driemaal-heilig zich op englenwieken spoedde;
Geleerdheid, - geest, - gemoed, - die ge in uw poezij
Dus beurtlings bot viert, wist, verheffendst, gij te ontvouwen,
Zoo vaak, van allen dwang der vroegre scholen vrij,
Ge als schepper ons verrukt dier grootsche galerij
Waarin onz' gulden eeuw, haar mannen en haar vrouwen,
Gebootst, - gebeiteld, of gegoten, - wij aanschouwen!
Klei? marmer? brons? hoe zien zij zich beschaamd door 't woord,
Dat van den tand des tijds geen schennis heeft te duchten:
Nog treft uw bliksemflits, als toen gij dien deed luchten1),
Nog rolt uw donder, als toen gij dien slaaktet, voort;
Uw lied verkondt, zoo lang de wereld Hollandsch hoort,
Der lijdensnacht ellend, des zegedags genuchten!
E.J. POTGIETER.

Schets aan de hand van bovenstaande regelen den dichter Vondcl met uw eigen
woorden.

1) luchten = lichten.
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Verscheidenheden.
Lucifer vs. 101/2.
Had zich Apollion in zynen last gequeten,
Hy had ons hemelryck in Adams Ryck vergeten.

Over deze, op het eerste gezicht vrij duistere verzen heeft de heer Van Moerkerken
gehandeld in Jaargang XVI van dit tijdschrift (bl. 93 vlg.). De verschillende
verklaringen daarvan hadden hem onbevredigd gelaten, omdat zij wel deden zien,
wat er volgens het verband in de besproken verzen te lezen kan zijn, maar niet, hoe
dat er in te lezen is. Daar nu ook de schr. zich vruchteloos daartoe heeft ingespannen,
gelooft hij, dat er aan een drukfout gedacht moet worden. De slotsom zijner
beschouwing trekt hij in de volgende woorden samen: ‘Lezen we voor last lust, dan
krijgen we een goeden zin: had Apollion zijn lust gevolgd, dan zou hij enz.’ Schr.
geeft deze oplossing echter slechts onder reserve, daar hij terecht inziet, dat men zijn
toevlucht tot een drukfout als redmiddel eerst dan mag nemen, wanneer alle andere
middelen tot verklaring zijn uitgeput. Ik voor mij geloof, dat het wel degelijk mogelijk
is, de woorden te verklaren, zooals zij in alle uitgaven staan, en ben daarom zoo vrij
de kwestie nog eens ter sprake te brengen.
Laat ons eerst eens zien, in welk verband de bedoelde versregels voorkomen.
Lucifer, die blijkbaar bij geruchte van de heerlijkheid van het Paradijs en zijne
bewoners heeft vernomen, heeft Apollion op kondschap uitgezonden. Deze nu keert
terug en is een en al verrukking over de schoonheid van den hof van Eden Nadat hij
die met de gloeiendste kleuren heeft afgemaald, besluit hij zijne rede met de boven
afgedrukte verzen, die voor een ieder duidelijk zouden zijn, zoo er in plaats van ‘in
zynen last’ van zynen last stond. We zouden dan begrijpen, dat Apollion bedoelde:
indien ik mij van mijn last had gekweten (en deze dus niet meer te volvoeren had

Noord en Zuid. Jaargang 17

280
gehad), dan zou ik wellicht nooit terug zijn gekeerd. De heer v. M. vindt, dat men
op deze wijze het woord reeds in den zin ‘wringt.’ Dat men het er bij denkt, is waar,
maar het gewelddadige daarvan kan ik niet inzien. Dergelijke woorden, waarmee
men den zin onwillekeurig aanvult, worden zoo dikwijls door dichters, ja in het
dagelijksch gesprek door een ieder weggelaten. We zeggen bijv.: ‘had ik dàt geweten,
dan....’ en bedoelen: ‘had ik dat toen reeds geweten’, enz.
En dat Vondel werkelijk de bedoeling heeft gehad, Apollion deze gedachte te doen
uitspreken, blijkt nog duidelijker, als men een weinig doorleest. Op uitnoodiging van
Belzebub bericht de boodschapper verder, wat hij gezien heeft. Hij beschrijft het
menschenpaar, dat den lusthof bewoont, zijn uiterlijk schoon en de zaligheid, die het
smaakt. Over de bekoorlijke verschijning van Eva weidt hij zoo lang uit, dat Belzebub
hem eindelijk in de rede valt met de woorden:
Het schijnt, ghy blaeckt van minne om 't vrouwelijcke dier.

Daarop erkent hij (164 vlg):
Ick heb mijn slaghveêr in dat aengename vier
Gezengt. Het vielme zwaer van onder op te stijgen,
Te roeien, om den top van Engleburgh te krijgen.
Ik scheide, doch met pijn, en zagh wel driewerf om.

Met andere woorden zegt hij hier dus nagenoeg hetzelfde, dat ik in 101/2 meen te
lezen. De vraag is nu nog alleen, hoe dat ermee bedoeld kan zijn.
Dat zich kwijten door Vondel dikwijls elliptisch gebruikt wordt voor zich van zijn
plicht kwijten, ja dat wij dat nog doen in een zin als: ‘hij heeft zich in die betrekking
goed gekweten,’ is reeds door v. M. aangetoond, en verder zijn door hem verscheidene
voorbeelden uit de M.E. en van lateren tijd aangehaald ten bewijze, dat het werkw.
in dien elliptischen vorm dikwijls met een bep. met in verbonden werd, bijv. (Brab.
Yeesten) ‘Omdat hi hem quiten woude in sinen heere ende ooc mede in den eet, die
hi hem dede;’ (Sacram. v.d. N. 280) ‘Dit Sacrament eert,... wilter u met caritaten
inne gaen qhuyten;’ (Cats' Houwelijck) ‘Soo moet vooral de man.... sich quijten in
de trou, gelijck de reden eyst.’ - Maar nu zijn we immers klaar! In al deze voorbeelden
heeft in de beteekenis ten opzichte van: van zijn heer, van zijn eed, van het Sacrament,
van de trouw.
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Zelfs nog in onzen tijd wordt in in deze restrictieve beteekenis gebruikt. Duidelijk
is dit vooral in een zin als: ‘wij zijn het in dezen volkomen met u eens’ (ten opzichte
van dit, van deze zaak) en in de zegswijzen: iemand evenaren, iemand overtreffen
of de baas zijn, voor iemand onderdoen in kennis of iets anders; maar ook in een zin
als: ‘hij is heel knap in het teekenen, maar overigens.....’ enz. is zij niet te miskennen.
Ook is het niet moeilijk aan te toonen, hoe deze beperkende beteekenis zich uit de
locale heeft ontwikkeld. In den zin: ‘menigeen, die in de raadzaal het hoogste woord
voert, heeft in zijn eigen huis niets in te brengen,’ zien wij duidelijk hoe de eene
beteekenis in de andere kan overgaan: de raadzaal en het woonhuis van de bedoelde
ongeluksvogels worden van alle andere plaatsen, waar zij zich bewegen, afgezonderd
en het meegedeelde eerst tot de raadzaal, dan tot het huis beperkt.
Het is dus niet noodig met den heer v. M. aan te nemen, dat Vondel zich kwijten
gebruikt heeft in de beteekenis volgen, en het zou zeker moeilijk zijn aan te toonen,
hoe het van kwijt afgeleide werkw. deze beteekenis had kunnen krijgen! De dichter
heeft naar mijn overtuiging willen zeggen: Had zich Apollion, ten opzichte van zijn
last, van zijn plicht gekweten (en had hij dien dus niet meer te vervullen gehad), dan
zou hij het Paradijs nooit weer verlaten hebben.
Heerenveen.
C.J. VIERHOUT.

Brederoo's Spaanschen Brabander.
(Naschrift.)
Uit de afl. van Verdam's Mnl. Wdb., die verschenen is, nadat mijn opstel over den
Sp. Brab. voltooid was, blijkt dat kulckte inderdaad, zooals ik vermoedde, matras
kan beteekenen. Tevens is mij gebleken, dat alem wél in het Mnl. Wdb. voorkomt,
n.l. onder de dubbelvormen van allame. Het beduidt, zooals ik reeds uit den
samenhang heb opgemaakt, gereedschap, maar staat niet in verband met het aan het
Fransch ontleende alembiek, doch is een Germaansch woord, waarvan de stam nog
voortleeft in Eng. loom (weefgetouw). Volgens de mededeeling van een belangstellend
lezer is het in Vlaan-
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deren nog zeer verspreid en komt het daar voor in de vormen alm, alme, aalme, alem,
alam, allaam en halem. Dientengevolge vindt men het woord allaam met de afleiding
er bij ook in Vercoullie's Etym. Wdb. - Daar mij door een ander lezer is gevraagd,
op welke gronden het auteurschap van den Lazarillo aan Mendoza ontzegd wordt,
voeg ik hier bij, dat deze door A. Morel Fatio zijn uiteengezet in zijne Études sur
l'Espagne en door Ten Brink zijn medegedeeld in den Ned. Spectator van 20 April
1889. In het kort komen zij hierop neer: Eigenlijk heeft men nooit zekerheid gehad,
dat Mendoza de schrijver van den roman is geweest, want deze is anoniem verschenen
en de auteur heeft zich nooit bekend gemaakt. Steeds heeft de eene biograaf en
literaar-historicus het feit op gezag van den anderen aangenomen. Er is echter ook
reeds vroeger aan getwijfeld, en wanneer men in het oog houdt, welk een verschil
er is tusschen den stijl van Mendoza's brieven en van den roman, en in aanmerking
neemt, hoe onwaarschijnlijk het is, dat een man als Mendoza, den staatsman en
veldheer van Karel V, gedurende zeven jaar stadhouder te Siena, zich zoo nauwkeurig
op de hoogte zou hebben gesteld van het leven der bedelaars en zin zou gehad hebben
om dit zoo tot in bijzonderheden te beschrijven, dan valt het moeilijk nog aan dit
sprookje te gelooven. Dat Terwey het in zijn uitgaaf van den Sp. Brab. nog als een
onomstootelijke waarheid heeft aangenomen, kan alleen hieraan gelegen hebben,
dat hem gedurende zijn ziekte de mededeeling van Ten Brink ontgaan is.
C.J.V.

Iets over werktuiglijk lezen.
Op blz. 226 en vlg. van den 14en jaargang van dit tijdschrift plaatste de heer Zernike
in een artikel over werktuiglijk lezen eenige opmerkingen over onze uitspraak, welke
mij opwekten tot studie en eigen waarnemen op dit terrein. Hetgeen volgt is onder
meer de vrucht dier belangstelling.
De heer Zernike zegt, dat de f van liefde door den invloed der volgende d in de
uitspraak tot eene v wordt verzacht. Is dit niet met alle scherpe medeklinkers vóór
eene b of d het geval? En zou de oorzaak hiervan niet zijn het bijgeluid, dat de
uitspraak der
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zachte medeklinkers afrondt, waardoor deze den overgang vormen tusschen de
klinkers en de scherpe medeklinkers?
Dat de t in 't beruchte vogelnestje niet moet worden uitgesproken, geef ik niet
gaarne toe. Wel zoude ik het gemaakt vinden, indien we achter die t steeds het
wachtstreepje moesten laten hooren en ook geef ik toe, dat het veel gemakkelijker
is, die t maar weg te laten. Doch laten we niets over boord werpen, waarnaar we later
weer zouden moeten visschen. Het schijnt mij toe, dat de k, p en t eene klankwijziging
ondergaan, zoodra ze onmiddellijk gevolgd worden door eene b, d, p, t, j, k, l, m, n
of w.
Die k, p en t zijn slagconsonanten en worden in tweeën gevormd:
1. door 2 spraakorganen tegen elkaar te hechten,
2. door bedoelde organen door een stoot weer van elkaar te verwijderen, waarbij
de uitstroomende lucht dan als beweegkracht dient.
Deze medeklinkers zouden we dus in twee ‘helften’ kunnen splitsen. Waar b, d,
p, t, j, k, l, m, n of w onmiddellijk volgen, daar wordt van de k, p of t de laatste helft
gewoonlijk niet gehoord. Eldar1) duldt deze ‘halve’ uitspraak, meen ik, alleen in de
spreektaal.
Doch ik geloof, dat ze in de declamatie niet gemist kan worden, waar het tik-tak
eener klok, het geklok eener hen, het krik-krak van het ijs, het klip-klap van den
molen, het trip-trap der sloffen, of het geroep van den koekoek moet worden
nagebootst. Het zal ook wel deze ‘halve’ uitspraak der k zijn, welke L.F. Brandts
Buys, componist van ‘De Moedertaal’, bedoelt, als hij bij de woorden:
‘Mijne moedertaal! wat and're komt daarnevens, Zwaardgekletter, klokkenklank,
snarenspel en minnezang, O, mijn Neerlandsch, dat alles zijt ge tevens!’
opmerkt, dat ‘in het woord klokkenklank de laatste k (bij de voordracht) iets naar
de g moet overhellen.’
Verder klagen onze honden nog over de f in waf en woef, welke ze nog maar niet
kunnen halen.
Om nu op ons ‘vogelnestje’ terug te komen, zouden we bij dit woord de eerste
‘helft’ der t niet kunnen en moeten laten hooren?
Als eene p, t, f, s, k of ch voorafgaan, wordt de volgende medeklinker verscherpt,
uitgezonderd, als boven werd opgemerkt, de b en d. Evenzoo verscherpt de ng van
langzaam de volgende z.

1) E l d a r , Spreken en zingen. (Tiel, Mijs.) 3e druk.
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Wie te dezen aanzien eischen stelt aan eene leesmethode, kan zich nog weleens aan
een steentje stooten.
Er is verschil tusschen ng en n + g. Voor de uitspraak der n is het noodig, dat de
punt der tong het verhemelte even raakt, bij de ng mag dit niet. Wat hiertegen
gezondigd wordt, is het best hoorbaar, als het woord aangenaam wordt afgeluisterd.
Hetzelfde geldt voor de nk, welke eigenlijk ng k moest geschreven worden, en de
n + k.
Op dezelfde wijze als in het letterteeken ng, wordt de n gevormd in de diminutieven,
welker grondwoorden op nd of nt eindigen, terwijl hier tevens de stamklinker, vooral
als deze eene a is, sterk gewijzigd wordt, b.v.: mandje.
Wie met het dialect onzer oostelijke provinciën bekend is, kan het gebruiken als
toets voor de onderscheiding der onvolkomen o en de onvolkomen oe. Voor de
onvolkomen o hoort men in het dialect te Olst eene onvolkomen u, die op hgd. ö
gelijkt, maar niet is af te beelden, terwijl voor de onvolkomen oe het dialect de
onvolkomen u van het Nederlandsche woord dun laat hooren. Men neme van het
dialect dan vooral de vormen der verkleinwoorden en vergelijke dan: wolk, blok,
stok, mol met de overeenkomstige: wulksken, blukkien, mullegien, stukkien. Deze
regel sluit tot zelfs in de uitzondering: tij zocht naast: hee zuch.
Een goed lezer zal rekening dienen te houden met het karakter van het te lezen
stuk, minstens met de vraag, of hij spreek- of schrijftaal moet lezen. Vooral in de
eerste worden toonlooze vormen van voornaamwoorden en lidwoorden gebruikt. De
schrijftaal volgt hierin tot op zekere hoogte, maar hare tweede naamvalsvormen
mijner, zijns, eener enz. laten zich niet toonloos uitspreken. Zoo toont de spreektaal
ook kennelijke voorliefde voor vormen als goeie, ouwe, kwaaie, rooie, vooral in
vaste koppelingen als: goeje ziel, dooie diender, rooie duivel, kwaaie rekel, rijen,
rijen, rijen in een wagentje. De schrijftaal volgt weer van verre en heeft reeds
overgenomen de vormen: ouwelijk, kouwelijk, broeien naast broeden, bloeien van
kinderen.
Dat de r in: ‘Br.... wat is het koud,’ met de lippen in plaats van met de tong wordt
gevormd en dat het woord hu in: ‘hu, hoe akelig!’ een geheel ander is dan dat, 't welk
de koetsier op den bok gebruikt, weten enkelen altijd, behalve op 't oogenblik, dat
ze daarvan blijken moeten geven. Dat er twee tusschenwerpsels zijn,
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welke met h en e geschreven worden en waarvan het een schrik en verrassing, het
andere be- en verwondering aanduidt, wordt vaak voorbijgezien. Men zegt: ‘hé, wat
is dat aardig’ en ‘hè, wat schrok ik daar.’
Amsterdam.
J. MEIJERINK.

De Koninginnen.
Zoo dikwijls ik in onze nieuwsbladen iets van ‘onze Koninginnen’ of ‘de
Koninginnen’ lees, vraag ik mij af, of dit uit een oogpunt van taal wel door den beugel
kan. Vooreerst draagt onze Regentes eigenlijk den titel van Koningin-Weduwe, maar
ook al mocht men haar, kortheidshalve maar minder juist, Koningin noemen, dan
bezigen wij dit woord toch in eene andere beteekenis, dan wanneer wij van Koningin
Wilhelmina spreken. En evenmin nu als men ten plattelande, waar de geneesheer
wel de meester genoemd wordt, zeggen zal, wanneer men den dokter met den
schoolmeester ziet wandelen: daar gaan de meesters, zoo mogen wij, naar mij
voorkomt, van ‘de Koninginnen’ spreken, als wij denken aan eene Koningsvrouw
(of desnoods: Koningsweduwe) en een vrouwelijke Koning, eene vrouw met de
koninklijke macht of waardigheid bekleed.
MR. C.B.

Melkinrichting.
In bijna alle steden vindt men melkinrichtingen. De zaak is goed, maar het woord
schijnt mij minder juist. Is eene melkinrichting niet eigenlijk eene inrichting waar
gemelkt wordt? Zoo is eene leesinrichting, eene inrichting tot lezen, eene
werkinrichting eene inrichting tot werken, eene zweminrichting eene inrichting tot
zwemmen, eene naai-, strijk- of waschinrichting eene inrichting tot naaien, strijken
of wasschen bestemd. Alleen het woord badinrichting is eene uitzondering op dien
regel.
Wat men thans eene melkinrichting noemt is eigenlijk eene melkverkoopinrichting,
of, korter en beter, eene melkwinkel of eene melkslijterij.
MR. C.B.
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Inrichting (melk-, mangel-, bekleed-).
De menschen, die dit woord gebruiken, denken stellig niet zoo ver na, dat ze zich
rekenschap vragen van de beteekenis. Specialiteit, centraal-magazijn, inrichting,
bazar, hal wordt gebruikt in plaats van winkel, even als proeflocaal voor kroeg of
tapperij. Te Amsterdam hebben wij wel een thee-winkel, die zich ‘Amsterdamsche
theeverbruikers-vereeniging’ noemt. Dat is de grootheidswaanzin onzer dagen. De
apotheker heeft ook geen toonbank meer, maar een recepteer-tafel. Niemand gaat
meer naar den winkel, maar naar de zaak, hoogstens zal een ambachtsman van zijn
winkel spreken, omdat werkplaats te gemeen is. De knechts heeten gezellen (wat in
onze taal heel wat anders beteekent) en de keukenmeid heeft geen dienst meer, maar
eene betrekking.
Dergelijke naamsverwisselingen zijn inderdaad van beteekenis voor den beoefenaar
der levende taal, ze teekenen den gang der beschaving. Over hoogte der verbeelding
(of inbeelding) op het einde der 19e eeuw zal het nageslacht kunnen oordeelen, als
het te weten komt, dat in 1894 een behanger d.i. een muurbeplakker en kleedenlegger,
tevens stoelenbekleeder, zich kenbaar maakte als ‘Directeur der eerste Nederlandsche
bekleedings-academie.’
D. B.

Potgieter's ‘Ter Gedachtenis.’
Naar aanleiding van mijn paraphrase van Ter Gedachtenis, (afl. 2, bl. 175) heb ik
twee brieven ontvangen. De eerste is van den heer G. D u i v e n te Hellum en betreft
de slotregels van strophe 4:
Aanschouw wat in deez' lage plassen
Een gulden oogst ons is gewassen,
Wiens volle halmen zoetst verrassen,
Die 't handvol zaads zich zagen biên!

Ik had deze regels aldus weergegeven: ‘Laten de teleurgestelde volken van Europa,
alvorens zij de hoop opgeven ooit de vrijheid in volle mate deelachtig te worden,
hun zinkenden moed aanwakkeren door den blik naar deze lage landen te richten,
waarvan de bevoorrechte bewoners niet misleid zijn in hun verwachtingen, maar een
rijke mate van staatkundige vrijheid genieten, welke juist die
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natiën het meest verrassen moet, welke zich met een schijn van rechten en vrijheden
tevreden hebben moeten stellen.’
De heer Duiven stelt daar tegenover een andere verklaring, ‘hoofdzakelijk met het
oog op het woord zoetst in den voorlaatsten en op het lidw. van onbepaaldheid 't in
den voorlaatsten regel.’
‘Het komt mij voor,’ schrijft de heer D., ‘dat van zoete verrassing over onze vrijheid
wel allerminst sprake kon zijn bij den teleurgestelden vreemdeling. En het handvol
zaads is dunkt me niet “een schijn van vrijheid,” maar 't zelfde zaaikoren, (het begin
der vrijheid in 1813) waaruit later de volle halmen waren ontstaan.
Nu is de verklaring der laatste 7 regels:
Teleurgesteld half Europa, wanhoop niet, ook bij u eens de velden te zien, “uit om
te oogsten” de vrijheid. Zie op deze lage landen, wat er is voortgekomen uit het zaad,
in 1813 gestrooid. Een heerlijke oogst bedekt het veld. Die volle vrijheid wordt het
meest genoten en gewaardeerd door hen, die in 1813 het begin dier vrijheid hebben
gezien.’
Ik maak van dit schrijven hier gaarne melding, te meer omdat mijn eigen verklaring
mij ook niet in alle opzichten voldoet. Onze vrijheid aan te zien was inderdaad in
1863 voor teleurgestelde volken een schrale troost, - daarom sprak ik in mijn
paraphrase ook van ‘'t m e e s t verrassen moet’ - maar er kon toch eenige bemoediging
in liggen. Intusschen ben ik zeer bereid, mijn opvatting voor die van den heer D. op
te geven. Toch blijft ook dan het woord verrassen een klein bezwaar opleveren. Hoe
kon er voor de ouden van dagen, die 1813 meegemaakt hadden, aanleiding tot ‘zoete
verrassing’ zijn, waar zij er toch getuige van geweest waren, hoe de vrijheid van
toen zich ontwikkelde tot de vrijheid van later? Zoetst verrassen behooren we dan
ook wat vrij op te vatten en den zin zoo te lezen, dat die vrijheid door de ouden van
dagen het diepst beseft en gewaardeerd wordt.
Een tweede schrijven van den heer C.F.A. Z e r n i k e van Amsterdam geldt het
midden der 2e strophe.
‘In uwe paraphrase van Potgieters Ter Gedachtenis - schrijft de heer Z. - tref ik
eene enkele plaats aan, die, dunkt mij, de bedoeling van den dichter niet weergeeft.
Ik bedoel, wat op bl. 172 te lezen staat: ‘Waar het in Frankrijk en elders eene soort
van
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mode is, Mémoires uit te geven, zijn onze ouden van dagen ongezind om uit
vaderlandsliefde te doen, wat daar uit ijdelheid geschiedt.’ Dit kan niet de beteekenis
zijn van Potgieters:
Wie achtte er bij 't vergrijsd geslacht
Het Vaderland een offer waardîg
Als elders de eigenliefde bracht?

De ‘eigenliefde’ staat hier immers niet tegenover het ‘vaderland’. Elders werd niet
aan de eigenliefde geofferd, maar de eigenliefde bracht zelf het offer. En dat behoorde
zij, meent Potgieter, ook hier te doen. De paraphrase zou dus ongeveer aldus moeten
luiden: ‘Waar men in Frankrijk en elders er niet voor terugschrikte, de misgrepen en
verkeerdheden van zich en zijn geslacht in tal van Mémoires aan het licht te brengen,
bezitten de ouden van dagen hier te lande noch moed noch vaderlandsliefde genoeg,
dat voorbeeld na te volgen.’
Het bezwaar, dat de heer Z. oppert, heeft mij bij het neerschrijven van de aangehaalde
regels mijner paraphrase ook eenige oogenblikken opgehouden. Toch blijf ik
eigenliefde wel degelijk hier opvatten als de tegenstelling niet van ‘vaderland’, maar
van vaderlandsliefde. 't Is waar, wat uit eigenliefde geschiedt, is geen offer meer.
Maar als Potgieter toch zegt: ‘Niemand van het vergrijsd geslacht brengt uit
vaderlandsliefde een offer, als elders uit eigenliefde gebracht werd,’ dan meen ik,
dat we alleen aan een minder gelukkige samentrekking te denken hebben, waarbij
uit het oog verloren is, dat een offer brengen een minder gepast praedicaat is bij
eigenliefde. Want de meeste Fransche mémoiren-schrijvers en -schrijfsters zorgden
waarlijk wel, dat zij en hun geslacht er niet al te slecht afkwamen. En zoo kan ik de
meening dus niet loslaten, dat Potgieter dit bedoelde: ‘In Frankrijk en elders publiceert
men Mémoires uit ijdelheid; hier te lande zou men een dergelijk blootleggen van zijn
leven een offer achten, maar niemand is bereid, zelfs niet ter wille van het vaderland,
een dergelijk offer te brengen.’
Aan beide inzenders intusschen mijn dank voor hunne belangstellende en
scherpzinnige opmerkingen.
C.H.D.H.
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Helmers en ‘de hollandsche natie.’
De Hollandsche Natie, H.A.M. Roelants, f 0,35.

I.
Waagt iemand het tegenwoordig van Helmer's Hollandsche natie te reppen, dadelijk
zullen velen een smalend glimlachje gereed hebben of het woord ‘bombast’ op de
lippen nemen. In den regel zijn het degenen, die van bedoeld stuk nimmer eenige
kennis genomen hebben, maar als bij toeval het veroordeelde woord eens opvingen
en zich nu de weelde veroorloven, het, als eene afdoende critiek, bij alle voorkomende
gelegenheden te gebruiken.
Niets is onbillijker.
Anderen geven blijk, het dichtstuk wèl te kennen en noemen u er enkele schoone
gedeelten uit, maar toonen voor het overige, den dichter niet veel beter gezind te
zijn.
Nu, ik wil er gul voor uitkomen, wie in onze dagen de Hollandsche natie louter
ter ontspanning zou gaan lezen, komt stellig bedrogen uit. Wanneer hij leest, hoe de
dichter te Zorgvliet, in ‘een vergeten dal’ voor Vader Cats een ‘zodenouter’ wenscht
op te richten, waarbij zijn ‘Hollandsch harte’ de ‘lettren grifflen’ wil:
‘Zoolang de deugd van Cats nog leefde in ons gemoed,
Hield Neêrlands vrijheid stand, bij rust en overvloed;
Maar toen 't ondankbaar kroost zijn deugden had verloren
Moest Nêerland naar de stem van vreemde volken hooren!’

om onmiddellijk daarop die ‘lettren’ weer door de ‘smarte’ te laten ‘verzwelgen’, dan zal hij mogelijk nog kunnen glimlachen over dit vreemdsoortige monnikenwerk.
Maar wanneer Helmers van hem verlangt, dat hij bij het aanschouwen van Alkmaar,
van Haarlem, Naarden of Leiden terstond voor God zal nederzinken, ‘met tranen op
de kaken’, op poene van een' verstaalde van hart of een' versteende van ziel te worden
gescholden; wanneer hij veroordeeld
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wordt, om, op De Ruyters tombe geknield, ‘in tranen te smoren’; wanneer de zanger
hem het lang niet malsche verwijt naar het hoofd slingert, dat hij waard is, met een'
zwaren ketting aan den voet, in de mijnen te werken, alleenlijk omdat hij bij het
verhaal van Evertsens heldendaden niet naar diens grafstede snelde, teneinde er het
koude marmer te kussen en er zijne tranen te laten vloeien; dan zal die glimlach
spoedig, naar ik vrees, voor een trek van gemelijkheid plaats maken. Doch die
gemelijkheid slaat over tot ergernis, wanneer hij Helmers de Geschiedenis bepaald
voortdurend geweld ziet aandoen, enkel ter verheerlijking van het ‘heilig, Godlijk
voorgeslacht’; zij wordt verontwaardiging, bij de doorloopende geringschatting en
opzettelijke verkleining der voortreffelijkheden van andere volken.
‘Dichter,’ zal men dan geneigd zijn uit te roepen, ‘gij, die zoo rijk zijt aan visioenen,
kwam u, onder het nederschrijven dezer regelen, niet de Muze der Historie als eene
dreigende spookgedaante opdoemen, met scherp verwijt over het grievendst onrecht,
jegens haar gepleegd?’ En als hij eindelijk het boek dichtslaat, dan is het met de
overtuiging, dat het niets bevat dan eene aaneenschakeling van nationale snoeverij,
gepaard aan de diepste minachting voor alles, wat uit den vreemde is.
Doch wie er prijs op stelt, een oordeel te vormen, waarmee hij zich voor zijn literair
geweten zal kunnen rechtvaardigen, die heeft eerst nog eenige vragen te
beantwoorden, alvorens hij zich tot zoodanige uitspraak gerechtigd acht. Die heeft
rekening te houden met het feit, dat van de Hollandsche Natie niet minder dan acht
uitgaven het licht mochten zien en dat haar de eer eener vertaling in het Fransch,
zoowel als in het Engelsch en Maleisch te beurt viel. Die zal zich, al glimlacht hij,
als Witsen Geysbeek in zijn Bibliographisch Woordenboek (1822) niet aarzelt,
Helmers boven Vondel te plaatsen, toch ook moeten herinneren, dat Mr. Lulofs nog
in 1836, in zijn aanteekeningen op Blair, voortdurend met ingenomenheid van ‘den
grooten Helmers’ gewaagd; dat zelfs Bilderdijk niet heeft kunnen nalaten uit te
roepen:
Ik zie een rijker koor van zangers voortgesproten,
En 't eenmaal needrig woud hersteld in fierer loten;
'k Zie Helmers aan hun hoofd! hem, wiens ervaren hand
De Lesbiaansche lier met volle krachten spant,
Met eedlen zwier bespeelt....

en dat Potgieter in Een halve-eeuws nachtwake Helmers door Hollands Muze laat
kronen om zijn burgerdeugd.
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En wanneer hem al deze feiten even zoovele bewijzen zijn, dat de Hollandsche Natie
en haar dichter algemeen door den tijdgenoot gevierd en bewonderd werden, dan zal
hij natuurlijk dit verschijnsel trachten te verklaren, door het in verband te brengen
met de tijdsomstandigheden, waaronder het gedicht ontstond. Immers, maakt de
kwistige lof van Helmers' tijd de stelling niet aannemelijk, dat zijne kunst in hooge
mate de uitdrukking van dien tijd moet geweest zijn?
Laten wij dus, zij het ook slechts enkele hoofdtrekken, van den tijdgeest dier dagen
wat nader in oogenschouw nemen.

II.
De 17e eeuw - de 18e eeuw; grooter contrast tusschen twee opéén volgende tijdkringen
is moeilijk denkbaar.
De éérste was ongetwijfeld het schitterendste tijdvak uit onze Geschiedenis:
krachtig bloeide de kunst, rijk was de welvaart, ongemeen de energie.
De láátste? - Voorzeker, in het materiëele was nog geen achteruitgang te bespeuren,
maar hoe deerlijk was het geestelijk verval. De dagen zijn voorbij, waarin mannen
van het aanzien van Cats of Huygens, waarin een drossaard van Muiden het niet
beneden zich achtten, de lier te hanteeren. De aanzienlijken wanen zulk bedrijf in
strijd met hunne waardigheid en deze misplaatste hoogmoed tegenover de dichtkunst
kan der laatste natuurlijk geen voordeel zijn. Asschepoester der Patricische geslachten,
vermag niet de lagere klasse, waarheen zij een toevlucht neemt, haar tot vorstin te
verheffen. Integendeel, haar verval neemt sedert gaandeweg toe. Als paddestoelen
verrijst een heir van laaghartig vleiende, tafelschuimende huis- en buitenplaats poëten,
gelijk Van Lennep ze ons in den persoon van Lucas Helding veraanschouwelijkt
heeft; poëten, die voor eene armzalige fooi of het genot van een welvoorzienen disch
aan een lofdicht knutselen en de verzen, die ze vrijwillig schrijven, in hunne
dichtgenootschappen zóólang laten schaven en vijlen, tot de geringste schijn van
leven er uit was. Het wordt een angstvallig vastklemmen aan vormen en voorschriften;
eene poëzie zonder gevoel, zonder frischheid en oorspronkelijkheid; met allerlei
mythologischen opschik; langwijlig didactisch-moraliseerend meestentijds; kortom
- enkele gun-
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stige uitzonderingen daargelaten, eene koude, ziellooze verstandspoëzie.
En wat bleef er van de energie, zoo krachtig in de schitterende eeuw, die vooraf
ging? - Overspanning van krachten door het deelnemen aan Europeesche oorlogen
heeft eene dommelige lauwheid gekweekt. Het brutale woord van den abt De Polignac
te Utrecht bij de vredes onderhandelingen bewees maar al te duidelijk, hoezeer het
staatkundig prestige der Republiek toen reeds geschokt was. Na den Vrede van
Utrecht daalt het steeds meer dewijl zij zich voortdurend lafhartiger tegenover de
buitenlandsche aangelegenheden gedraagt. Want trots mocht den regenten eigen zijn,
die trots was vreemd aan de rechtmatige fierheid, uit het bewustzijn van
allesvermogende kracht ontsproten; het was een opgeblazen trots, zich verheffend
op de schatten, door een voorgeslacht vergaard, zich verguldend met de glorie van
voorheen. Het werd een karaktertrek onzer natie, te stoffen op hare vervlogen
grootheid, bij miskenning van het goede en grootsche, ook elders aanschouwd; een
karaktertrek, die eerst ná 1830 gaandeweg begint te verdwijnen.
In één opzicht echter betoonde zij zich zelve hierin ongetrouw. Het was dáár, waar
het Frankrijk gold. Fransche zeden en gewoonten worden immer vlijtiger nageaapt,
hoe kwalijk zij zich ook aan het altoos min of meer stijve van onzen landaard lieten
voegen; de tuinen en buitenplaatsen der aanzienlijken werden op zijn Fransch
aangelegd, maar bovenal was het de Fransche literatuur, waaraan in het Nederland
der achttiende eeuw een zeldzame bewondering mocht te beurt vallen. Het weinigje
kunst dat nog restte, werd dienstbaar gemaakt aan de nabootsing of vertolking van
de schitterende meesters aan de Seine en die bewondering duurt voort, ook nog ten
tijde van de Republiek, het Consulaat en het Keizerrijk, wanneer de Corneille's en
Racine's reeds lang gestorven zijn en het aantal waarachtige dichters in Frankrijk te
tellen valt. Die eenzijdige bewondering is oorzaak, dat wanneer op het einde der
achttiende eeuw, de Engelsche Romantiek als een revolutionnaire strooming in de
Europeesche letteren beroert, in Nederland de werking daarvan slechts weinig gevoeld
wordt. Eerst nà het eerste kwart onzer negentiende eeuw wist zij ook hier zich met
kracht te doen gelden. Revolutionnair was ze, omdat ze brak met de traditiën, die
eene vervlogene periode ten erfdeel gelaten had; omdat zij nieuwe ideeën schiep,
eene nieuwe kunstleer huldigde; omdat zij met het achttiende-eeuwsche
C l a s s i c i s m e den strijd aanbond.
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Gelijk we reeds zeiden, mocht deze nieuwe Britsche school hier te lande voorloopig
weinig invloed erlangen. Toch viel, op het einde der voorgaande eeuw, ook hier eene
woeling en gisting van nieuwe denkbeelden waar te nemen, die, schoon zij al niet
krachtig genoeg mocht zijn, om eene literaire omwenteling voor te bereiden, nochtans
gemakkelijk eene verandering in de naaste toekomst voorspellen liet. Er openbaarde
zich - als eene zeer natuurlijke reactie, waar zoolang de verstandspoëzie den schepter
gezwaaid had - eene ongekende behoefte aan uitstorting des gevoels en de ziekelijke
sentimentaliteit onzer Duitsche naburen bleek voor velen in die behoefte te kunnen
voorzien, terwijl even zoovele anderen hun heil in krachtige ontboezemingen zochten.
Wat men ook aan de dichters dier dagen moge ten laste leggen, het kan niet worden
ontkend, dat hunne overdreven gevoeligheid, hunne al te heftige uitstortingen, niets
anders dan de gebreken eener groote d e u g d waren. En die deugd was de zucht, aan
onze ziellooze poëzie wederom nieuw leven in te blazen. Het zijn mannen van den
v o o r u i t g a n g alzoo, waarvoor men als wegbereiders respect moet hebben. Dat
wordt wel eens wat al te vaak voorbijgezien.

III.
In dat overgangstijdperk nu leefde Helmers en hiervan dient men zich wel te
doordringen, teneinde aan de billijkheid geen afbreuk te doen. Of wat zou - om maar
eens een voorbeeld te noemen - wat zou anders het oordeel zijn over eene beschrijving
van ons land, als in den eersten zang der Hollandsche Natie wordt aangetroffen?
‘Thans’, heet het daar, (nadat eerst uitvoerig is gewaagd van de volharding en
inspanning van het Voorgeslacht, alvorens het Vaderland werd, wat het geworden
is)
‘thans lacht ons allerwegen
De maagdelijke roos, de blanke lelie tegen!
Thans siert der nimfen rei zich met den bruiloftskrans
En voert den herdrenstoet ten herderlijken dans
Op 't juichend veld, verguld door rijpe graangewassen,
Waar eertijds rave en meeuw, uit ontoegangbre plassen,
Rondschreeuwden naar den roof op d'eeuwig dooden plas,
En de aarde nauwlijks aarde en onbewoonbaar was.’

Arme dichter, zou men moeten vragen, van welk optisch bedrog
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zijt gij de dupe geweest, dat u onze eigenaardig Hollandsche natuur dùs op het netvlies
werd afgeteekend? Wat was het toch, dat u, naast onze lachende graanvelden, de
rozentuinen van het zoele Zuiden aanschouwen deed? Wat mag het wel geweest zijn,
waardoor gij onze gezonde, krachtige Hollandsche boeren met hunne blozende
schoonen voor de idyllische herdersmaatschappij van het beroemde landschap der
oudheid aanzaagt? - Of had - natuurlijker gissing wellicht, schoon vleiender stellig
niet - of had ons Hollandsch landschap zoo weinig bekoorlijks in uw oog, dat gij het
dien vreemden opschik noodig keuren moest, zoo het belangstelling wekken zou?
Het komt ons meer dan waarschijnlijk voor. Zoo het anders ware, moest niet uw
sympathie voor den geboortegrond ons, uwerzijds, de poging hebben gewaarborgd,
het poëtische (of zelfs maar teekenachtige) ook van onze natuur, in uwe zangen te
vertolken?
Het ligt voor de hand, dat deze en dergelijke vragen zich zouden moeten opdringen,
zoo men geen rekening met de tijdsomstandigheden hield. Men bedenke evenwel,
dat Helmers in genoemde overgangsperiode leefde en (daar hij in 1813 stierf) nader
nog aan de 18e, dan aan de 19e eeuw stond. Vreemd is het dus niet, dat deze dichter,
schoon uit beginsel het nieuwe huldigend, er toch niet altoos in geslaagd is, den
ouden Adam het zwijgen op te leggen Nu eens blijkt dit uit zijne taal, die dikwerf
de conventioneel-dichterlijke taal der 18e eeuw is, dan weer uit het onveranderd
overnemen van die afgezaagde beelden, welke een onmisbaar bestanddeel van het
quasiklassieke dier eeuw uitmaakten. Bij de vertegenwoordigers van dit zoogenaamde
classicisme gold niet zoo zeer de vraag, hoe iets meest overeenkomstig de waarheid,
maar veel meer, hoe iets het meest dichterlijk te schilderen. Dichterlijk hier genomen
in den zin, dien zij er aan hechtten Heeft men dan recht zich te verbazen, dat Helmers,
zijn Vaderland willende beschrijven, voor een oogenblik door de oude maar nog niet
verouderde traditie overmeesterd, ons een landschap der verbeelding ten beste gaf?
Evenmin kan het bevreemding wekken, dat b.v. Albrecht Beiling, die dan toch
een middeleeuwsch edelman moet geweest zijn, als iemand wordt voorgesteld, wiens
hart ‘in de oefenschool der Oudheid’ gevoed was. Immers - gelijk wij reeds opmerkten
- wist de Engelsche Romantiek, welke nauwgezette Historische studie als gevolg
van een ernstig streven naar l o c a l e k l e u r met zich bracht, zich hier te lande niet
eer dan ná 1830 te doen gelden.
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De grootste grieven evenwel, die men heden ten dage tegen Helmers aanvoert, zijn:
gezwollenheid en nationale snoeverij. Wat nu evenwel het laatste aangaat, de
tijdgenoot had geen reden, zich aan die overdreven nationale zelfvergoding te ergeren,
want we zagen het, dit was niet een kenmerk van Helmers alleen, het was een gebrek,
der gansche natie eigen. Een gebrek alzoo, dat, op naam van Vaderlandsliefde, voor
eene deugd kon doorgaan en een dichter kan wel niet anders dan het volk aan zich
verbinden, welks deugden of vermeende deugden hij in zijne zangen zoo ruimschoots
hulde brengt. En wat nu die zoo vaak bespotte gezwollenheid betreft, men zou wel
zeer zijne onbekendheid met Bilderdijk en Feith verraden, wanneer men meenen
mocht, dat de zanger der ‘Hollandsche Natie’ destijds de éénige dichter was, die zich
aan deze fout schuldig maakte. Het is waar, Helmers heeft er zich meer dan eenig
ander aan bezondigd, en echter bestaat er grond, het in hem te verschoonen, waar
diezelfde feil in een dichter uit den tegenwoordigen tijd onvergefelijk heeten mocht.
- We zullen zien waarom.
In het voorgaande werd reeds met een enkel woord opgemerkt, hoe men in Helmers'
dagen algemeen verzet begon aan te teekenen tegen de ziellooze verstandspoëzie der
achttiende eeuw en daartegenover de leer ging verkondigen, dat het gevoel in de
voortbrengselen eens dichters het grootste aandeel behoorde te hebben. Helmers had
reeds vroeg het nieuwe beginsel tot het zijne gemaakt en toen hij er zich eenmaal
van doordrongen had, stond hij het voor met al den gloed van zijn vurig karakter.
Vooral het verhevene was zeer gewild in die dagen en de Oden en Hymnen
stroomden even overvloedig als de Sonnetten in onzen tijd. Ongetwijfeld een mooi
ding, die verhevenheid. Jammer maar, dat onze verhevenheid-bejagers er zelf niet
altijd het juiste begrip van hadden, en dikwerf het krachtige met het verhevene
verwarden.
Het gevolg van deze begripsverwarring was, dat men zich langzamerhand een
vocabularium van forsch klinkende woorden schiep, als een geschikte staatsiekoets,
om die voor verhevenheid doorgaande kracht op behoorlijke wijze ter bestemming
te brengen. Op zich zelf nu kon dit niet anders dan verdienstelijk heeten, mits men
er maar voor zorgde, dat de forschheid der uitdrukking steeds aan de stoutheid van
het denkbeeld geëvenredigd bleef. Niet zelden echter werden groote, brommende
woorden dienstbaar gemaakt om de dragers van een soms al heel mager idéetje te
zijn. En geen wonder. Wan-
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neer de verzen maar in krachtige klanken geuit werden, konden zij zich zoowel bij
dichter als hoorder gemakkelijk als heel mooi opdringen. Helmers nu heeft zich meer
dan iemand van deze forsch klinkende dichterlijke taal bediend. Is het dan vreemd,
dat zijne heftige ontboezemingen langen tijd voor uitnemende exempels van
verhevenheid golden?
Vergeet men voorts niet, dat de dichter zong van den roem en de grootheid zijns
volks; zong in een tijd, toen dat volk geen volk meer wàs en zich immer dieper
kromde onder de snerpende geeselslagen van een oppermachtig dwingeland; dat zijn
lied de langzaam wegstervende hoop op een toekomstig herstel der nationaliteit zocht
in leven te houden, ja, aan te blazen zoo het kon, dan zal men, hopen wij, het
vraagteeken schrappen, dat wij aanvankelijk achter onze stelling plaatsten en ons
zonder voorbehoud nazeggen: H e l m e r s i s i n h o o g e m a t e d e
u i t d r u k k i n g v a n z i j n e n t i j d g e w e e s t . Voeg daarbij, dat de Hollandsche
Natie onmiskenbare schoonheden bezit en door ieder gelezen kan worden en het is
te begrijpen, dat het stuk populair worden moest, dat de tijdgenoot recht had, het te
bewierooken.

IV.
Bleken ons de tot nog toe genoemde gebreken alle in meerdere of mindere mate te
komen op rekening van den tijd, waarin de dichter leefde, niet een gebrek van dien
tijd is zijne geringe heerschappij over de taal; niet een gebrek zijns tijds het gemis
van goeden smaak, dat zoo dikwijls bij hem aan den dag komt; niet een tijdsgebrek
eindelijk is zijne verregaande onkieschheid, al zij het ook, dat hij daarvoor bij
Bilderdijk ter school heeft kunnen gaan.
Geringe heerschappij over de taal.
Door welk eene onbeholpen dictie kenmerkt zich bijvoorbeeld het vers:
‘Ja, kweek uw kindren op, tot zeden, tucht en orde.’

Hoe gebrekkig van uitdrukking zijn niet de volgende regels, waarin de dichter te
kennen wil geven, welk loon hem voor zijne zangen het aangenaamste wezen zou:
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‘Dat loon zij, dat elkeen voor 't heil van Holland blaak'
Door schoone daden zich dien eernaam waardig maak',’

En is het wel zuiver Nederlandsch, te spreken van iemands ‘trouw voor 't Vaderland’
of van ‘schatten,’ die 't Voorgeslacht ‘mocht in zijn arm omvatten?’
‘Ongangbaar’ in den zin van ‘onbegaanbaar’ evenmin.
Ook gaat het niet aan, van iemand te beweren, dat hij ‘kuisch aan 't trouwverbond’
is, of te verklaren, dat een volk ‘dweept van vrijheid, recht en wetten.’
Een werkwoord ‘stemmen’ met de beteekenis van ‘toestaan, inwilligen (De
wreedheid stemt zijn bede) bestaat er niet.
En wie is bij machte, een regel als:
‘Ras zal de zee, die hen uitbraakte, hen verzwelgen’

streng metrisch te lezen, zonder daarbij een onnatuurlijken klemtoon te leggen? Met
den zin:
‘In heur slagorden breekt, heur oorlogstuig vernielt’

staat men voor hetzelfde bezwaar.
Zoo ook zal niemand beweren, dat de volgende verzen
‘Daar 'k me als inboorling bij dien heldenteelt mag tellen.’
‘Dat zich de heldenrij van 't voorgeslacht ophoudt.’
‘Staat zij daar! schuts der aard', verdedigd door haar' leeuw’

zuivere Alexandrijnen zijn. - Deze voorbeelden zijn stellig voldoende om aan te
toonen, dat Helmers den vorm niet altoos machtig was en, schoon Hollander van
heeler harte, soms al heel slecht zijne moedertaal schreef. Helaas, ze zouden met nog
tal van andere te vermeerderen zijn, zonder dat ik daarbij nog mijne toevlucht tot de
vele harde of stroeve regels, of die veelvuldig voorkomende omzettingen der gewone
woordorde behoefde te nemen. Dit laatste moge een algemeen erkend privilegie van
den dichter zijn, het legt niettemin een krachtig getuigenis van diens onmacht af,
indien men hem daarvan een inderdaad buitensporig gebruik ziet maken.
In de tweede plaats verweten wij Helmers zijn gebrek aan smaak en stellig niet
ten onrechte. - Of is deze niet verre te zoeken, waar een dichter geen oogenblik aarzelt
een regel als de volgende
‘Verheven Vrijheidszucht, dit land als ingezworen’

onder de aandacht zijner lezers te brengen? - Gewis! de zucht naar vrijheid is iets
verhevens, maar dan voegt het niet, daarmede eene zoo smakelooze uitdrukking te
verbinden.
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Gebrek aan smaak is het, te zeggen, dat men zich met de ‘schimmen van het
Voorgeslacht’ wenscht te ‘onderhouwen’. Het is gebrek aan smaak, De Ruijter toe
te roepen:
‘Zie, zie ons knielend op uw graf in tranen smoren!’

Zweefde wellicht Piet Paaltjes deze regel voor den geest, toen hij in een zijner
onsterfelijke parodieën zong:
‘O, ware ik toch verdronken
In dien bitter-zilten vloed:
In liefdetranen, hoe brak ook,
Te smoren, is honigzoet.’

Helmers schijnt niet te gevoelen, hoe weinig deze uitdrukking in een ernstig dichtstuk
op hare plaats is. Het komt evenmin bij hem op, dat het woord ‘grootsch’ in de verzen:
‘Ja! 'k blijf, o Vaderland, tot aan het uur des doods
Als Nederlander op dien schoonen eernaam grootsch!’

aan de poëtische dictie van het overige deel den strijd verklaart. Als hij vraagt:
‘Ziet gij die torenspits, door 't woedend volk omringd,
En d' eedlen Schaffelaar, die zich te bersten springt?’

dan gevoelt hij niet, dat hij zich hier van eene onedele uitdrukking bedient. Hij vindt
er geen bezwaar in, ons van de Amsterdamsche overheidspersonen mede te deelen,
dat het ‘rauw gemeen hen vloekt met opgesparden bek’, zoomin als het hem bewust
is, aan welk eene platheid van uitdrukking hij zich bezondigt, met van het sterrenbeeld
de Orion te verklaren, hoe het ‘des Hemels wachters verschopt in het duister.’ Geen
oogenblik is het in hem opgekomen, dat de lezer zich wellicht te zijnen koste zou
kunnen vermaken met de bewering, dat des landmans ‘schedel zich verkalkt door 't
roostend zonnebranden.’ En wie kan een glimlach weerhouden bij het lezen der
volgende ontboezeming:
‘E e r s t i j g ' h e t v i s s s h e n h e e r n a a r 't b l a u w e s t a r g e w e l f ,
Eer zal de gele zee langs Neêrlands vlakte zwalpen;
Eer stort de schoone Rijn, die fiere telg der Alpen;
Zijn stroomkruik met geweld naar 't Adriatisch strand;
Eer zij door 't Kreeftgestarnt' de Samojeed verbrand;
Eer zal in 't dienstbaar juk de dolle tijger zweeten,
Eer Neêrlands volk uw vlijt, o Vadren! zal vergeten.’

Nog andere voorbeelden aan te halen mag stellig overbodig heeten.
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V.
In de voorrede, die zijne ‘Hollandsche Natie’ bij het publiek moest inleiden, zegt
Helmers: ‘Dit onderwerp is rijk, ja te rijk voor de poëzy. Men houde dit voor geene
wonderspreuk. Ieder, die weet wat dichtkunst is, zal mij dit gereedelijk toestemmen.
Er is geen onderwerp, hoe arm, hoe klein, hoe nietig ook in zich zelven, dat voor den
dichter niet rijk, groot, belangrijk zijn kan, wanneer hij waarlijk dichter is. Zijn
gevoel, zijn gloeiende verbeelding zet zijne geheele ziel in vlam, en hij weet het
gevoel, dat hem bezielt, in het hart zijner lezers en hoorders uit te storten. 't Is dààr,
waar zijn onderwerp bijna geen stof aanbiedt, dat zijn scheppend vermogen zich
ontwikkelt: dan is het, dat hij waarlijk dichter, dat is schepper, zijn kan. Maar is zijn
onderwerp in zich zelven groot, rijk in zaken, en belangrijk door verscheidenheid,
dan wordt de dichter, als het ware, door de stof die hij behandelt, overweldigd en er
aan geboeid. Waartoe dichterlijke uitbreiding, vergrooting en sieraden, wanneer de
eenvoudige voorstelling der zaak allen lof in zich besluit.’
Dichterlijke uitbreiding, vergrooting en sieraden, daarin bestond dus inzonderheid
de poëzie voor Helmers. Het ligt niet in ons plan, aan deze kunsttheorie iets af of toe
doen. Wij constateeren haar eenvoudig als feit en willen enkel deze dichterlijke
sieraden wat nader in oogenschouw nemen. Tot die poëtische ornamentiek behooren
onder andere: geestverschijningen, nachtgezichten en visioenen. Voornamelijk echter
bestaat deze in breed uitgewerkte beelden, die, wat de soort betreft, waartoe zij dienen
gebracht te worden, weinig verscheidenbeid opleveren. Meestal toch zijn het
Vergelijkingen, schier zonder uitzondering van de formule: G e l i j k - z o o ; een
enkele maal ook wel beginnende met een vraag als: ‘Z a a g t g e o o i t ’... (en dan
volgt het beeld) om te worden besloten met de verklaring: ‘Z o o z a a g t g i j o o k ’...
waarna dan de zelfstandigheid of toestand wordt genoemd, welke de dichter in beeld
wenschte te brengen.
Maar er valt, ten opzichte dezer poëtische sieraden, nog iets anders op te merken.
Wanneer ik beweer, dat onze dichters in hunne beeldspraak zelden door
oorspronkelijkheid van vinding uitblinken, dan herhaal ik
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slechts een oud verwijt, waaraan Helmers maar ten deele kan ontkomen. De tooi
zijner Muze toch vertegenwoordigt twee zeer uiteenloopende tijdperken: reeds lang
verbleekte versierselen uit den schoonen renaissance-tijd - in dc achttiende eeuw tot
gemeengoed geworden - zijn onmiddellijk naast zelfgevonden nieuwe aangebracht.
De eerste kunnen wij stilzwijgend voorbijgaan; men kan zich die gemakkelijk
voorstellen Wat de laatste betreft - bij al onzen lof voor de verdienste der
oorspronkelijkheid kunnen wij ons echter niet onthouden, eene enkele bedenking te
maken. Ons dacht namelijk, dat wel is waar een beeld moest dienen, om de schoonheid
van stijl te verhoogen, maar dat bij de keuze er van verheldering van denkbeeld of
gedachte niet over het hoofd mocht gezien worden. Bij Helmers nu is dit laatste nog
al eens het geval. Nemen wij bijvoorbeeld de volgende vergelijking:
‘Zaagt ge ooit de ratelslang aan de Afrikaansche stranden,
Op wier gevlekte huid de zonnestralen branden,
Die door haar schittrend schoon d'onnoozlen vogel lokt,
Maar 't argloos starend dier ras in haar gorgel slokt?
Zaagt ge ooit den wreeden boom, op Java's grond ontsproten,1)
Wiens hartaanlokkend blad en breedgespreide loten,
Een koele schaduw werpt op 't dorgeblakerd strand?
Maar wee den reiziger, die machtloos, op het zand,
In 't lommer van den boom, bij 't ruischen van zijn bladren,
De matte knieen buigt! de dood schiet hem in de adren;
Hij rilt, de ellendige! hij duizelt; stort ter neer!
Rijst op! denkt aan zijn kroost, stort weêr, en leeft niet meer!
Zoo zaagt gij ook de weelde in haar bedriegbren luister;
Wee, wee het volk dat ze eens geklemd heeft in haar kluister;
't Stort macht- en reddingloos in d' afgrond van het niet,
Daar geestkracht, eer en deugd dien wuften grond ontvliedt.’

Niet waar, gij betaalt den tol der bewondering aan de vinding des dichters, die
overeenkomst ziet tusschen de werking van den Javaanschen giftboom en die eener
buitensporige weelde. Maar de vreeselijke werking van dien boom hebt gij nimmer
gezien en de verschrikkelijke gevolgen eener uitspattende weelde zaagt gij wellicht
meermalen van nabij. Zijn de laatste u dan met te zwarter

1) Van den Javaanschen giftboom (Antiaris toxicaria) ook wel Oepasboom genaamd, waren
destijds allerlei fabelachtige verhalen in omloop en een daarvan heeft Helmers de stof tot
zijne vergelijking geleverd. Uit het nauwkeurig onderzoek van Leschenault echter bleek
weldra, dat al die verhalen slechts uit de lucht gegrepen waren, maar dat niettemin de Oepas
een doodelijk gift, de zoo beruchte Oepas-antiar, oplevert.
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kleuren voor oogen getreden, zijn ze u te afschrikwekkender voorgekomen, nadat
de dichter ze met de uitwerking van den Javaanschen giftboom vergeleek? Maar hoe
kan u dan de vergelijking treffen, waar het begrip zelf, dat de dichter wilde
veraanschouwelijken, u klaarder is dan dat, hetwelk hem een middel tot die
veraanschouwelijking wezen moest? De fout bestaat hierin, dat Helmers zijn streven
naar oorspronkelijkheid, hier zoowel als elders overdreven heeft. Ten onrechte heeft
hij gemeend het oorspronkelijkst te zijn, wanneer hij zijne beelden aan niet al te
bekende zaken wist te ontleenen. Zoo kon het wel niet anders, of de
zelfstandigheidzelve moest den lezer dikwijls nader bekend zijn dan die, waarmede
de dichter haar vergeleek. Met het beeld van de ratelslang bijvoorbeeld is dit al mede
het geval. Ook die slang hebben de meesten nooit in het wild gezien en - Helmers
evenmin. Anders toch diende hij te weten, dat de ratelslang niet in Afrika, maar in
Amerika voorkomt.
Een ander kenmerk van deze beelden is, dat zij niet altoos van gezochtheid zijn
vrij te pleiten. Om bij het laatste voorbeeld te blijven - de weelde lokt aan door hare
bekoorlijkheid; men geeft er zich aan over en valt als haar slachtoffer. Zou de
vergelijking met de ratelslang opgaan, dan moest de dichter dezelfde gedachtengang
krijgen; alzoo: de slang lokt aan door haar ‘schitterend schoon’, de vogel geeft zich
vrijwillig aan haar over en wordt hare prooi.
In de werkelijkheid echter draagt zich dit alles geheel anders toe, want, wel verre
van eigenwillig in den geopenden muil zijner vijandin te vliegen, verstijft de vogel
van schrik op het gezicht van de slang en kan zoodoende gemakkelijk door haar
bemachtigd worden. Maar de dichter wilde nu eenmaal eene ratelslang te pas brengen
en zoo bleef hem wel niets anders over, dan de zaken, louter ten behoeve van zijn
beeld, geheel anders voor te stellen.
Nu geef ik volgaarne toe, dat de gezochtheid hier wellicht het meest in het
oogspringend is, maar toch valt zij ook in menig ander beeld, zij het dan in mindere
mate, gemakkelijk aan te wijzen.
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VI.
Gaarne zouden wij nog willen aantoonen, dat het stuk, als geheel beschouwd, zeer
zwak van aanleg is; dat het stellig boven Helmers' krachten ging en hoe, schoon aan
zijne geestdrift niet te twijfelen valt, de wijze evenwel waarop hij die uit, geenszins
van zekere gekunstelde tactiek is vrij te pleiten.
Maar - wij hebben al kwaads genoeg van den dichter gezegd. Het wordt dus meer
dan tijd tot eene poging, ook eens het goede in het licht te stellen, teneinde ons de
verdenking ontga, als hadden wij, (onder den schijn van vergoêlijkende
toegenegenheid), heimelijk eener onedele antipathie het recht gegund, onze pen te
besturen.
Gelukkig dreigt ons niet het gevaar, dit pogen met de teleurstelling van een
vruchteloos onderzoek betaald te zien. Hier worden wij getroffen door maar enkele
krachtige regels, ginder boeit ons eene schilderachtige vergelijking, elders weer is
het eene gevoelvolle bladzijde of eene breed uitgewerkte schilderij, die ons
onwederstaanbaar onder den invloed harer bekoring brengt.
Zie hier bijvoorbeeld eenige krachtvolle verzen, aan het verhaal van Beiling
ontleend:
‘Zijn heldenmoed ontvlamt den moed der oorlogslieden! Hij geldt alleen een heer; de vijand vormt zijn schans,
En hagelt pijlen op den dun bezetten trans!
De stormram beukt den muur met onverpoosde slagen;
Men richt de ladders op, en durft een' aanval wagen;
Daar steen en pijl en knods op helm en schilden stuit!
Vergeefs! de storm mislukt! nu valt held Beyling uit!
En plast en waadt in 't bloed; de wraak holt onbeteugeld;
Maar ach! de kleine hoop wordt eindlijk overvleugeld.
Schoon Beyling keeren moet, hij keert in zegepraal,
En 't vijandlijke bloed druipt van zijn glinstrend staal.’

Of wel, men neme déze, uit de beschrijving van den slag op de Zuiderzee:
‘O ja, de strijd begint, en de oorlogsdonders klateren
Het weêrlicht van alom, het schuim beroert de wateren;
De dijken siddren door 't afgrijslijk golfgeklots;
De dood barst overal uit duizend monden los.’

Waarlijk, indien misverstand of onwetendheid hier onder den naam van Da Costa
geplaatst had, het kon hem geen aanleiding tot schaamte of ergernis geweest zijn.
Ook het volgende, schoon
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minder krachtig van bouw over het algemeen, mag niettemin op forsche, gespierde
regels roem dragen:
‘Zoo ook was, Nederland! in vroeger tijd, ùw grond;
Eerst zwalpte 't nat der zee uw bosch en weiden rond!
Geen dijk bedwong den vloed, daar hij, zijn bed ontzwollen,
Zijn breede baren over de akkers voort deed rollen!
En 't Volk op terpen week; maar toen, in later tijd,
De vrijheid zich dit oord ten tempel had gewijd,
Rees 't nieuwe Delos op! uit slik en wiermoerassen,
Zag 't menschdom, hoogst verbaasd, een nieuwe schepping wassen!
De Maas, de Waal en Lek in ketenen gekneld,
Ontwrongen zich vergeefs het perk, hun vastgesteld!
De ontzaggelijke Rijn, die hoofdvorst onzer stroomen
Zag zijn onbandig nat met reuzenkracht betoomen.’

Jammer slechts, dat de kracht van den tienden regel met eene mindere correktheid
van stijl moest gekocht worden.
En hoe fraai is voorts niet de volgende kleine allegorie, waarin eene zorgvuldige
opvoeding van het ontluikend geslacht wordt aangeprezen:
‘J a ! k w e e k t u w k i n d r e n o p t o t z e d e n , t u c h t e n o r d e (n)!
Bewaakt het jong plantsoen; 't zal tot een bosch eens worden,
Dat vaste takken schiet, en vorst en stormen tergt,
En 't ons ontvlucht geluk in zijne schaduw bergt:
't Zal dan in d' ouderdom u troost en wellust geven,
En bij zijn lommer slaapt gij in tot beter leven.’

Hoe gelukkig uitgewerkt is niet het beeld der moederliefde, waaronder de dichter
ons de aanhoudende zorg en vlijt van het Voorgeslacht voor den vaderlandschen
bodem aanschouwelijk maakt:
‘Wat volk heeft meerder regt zijn voorgeslacht te roemen?
Den grond dien 't kroost betreedt, moet elk hun werkstuk noemen.
Beschouw een moeder, die, door kindermin verrukt,
Het afgebeden wicht voor 't eerst aan 't harte drukt!
De teedre traantjes kust en indrinkt van de wangen!
Zie 't gloeijend moederoog aan 't oog des zuiglings hangen,
Daar zij in 't zacht gelaat van 't lief onnoozel wicht
De trekjes meent te zien van 's vaders aangezigt!
Zij schijnt niet voor zich zelf, maar voor haar zoon te leven!
Geen vreemde hand mag haar den kleinsten bijstand geven!
Zij voedt, zij kweekt het zelf! zij waakt als 't kindje rust!
En kust het in den slaap met moederlijken lust!
Wat hemelwellust ziet gij in haar oogen gloeijen,
Als zij allèngs de kracht van 't wichtjen aan ziet groeijen!
Als zij voor de eerste maal den kinderlijken lach,
Daar 's vaders trek in zweemt, verrukt aanschouwen mag!
Wanneer ze staamlend, flauw, met halfgevormde klanken,
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Door 't lief onnoozel zoontje als moeder zich hoort danken;
Haar nooit vermeldbre zorg vindt eindelijk het loon
Der heilge kinderliefde in 't harte van haar zoon.
Door zulk een zorg en vlijt is Neêrlands grond voor dezen,
Door onzer oudren hand, uit diep moeras gerezen’

Onze literatuur was nimmer rijk aan grootsche scheppingen, maar van Vondel tot
op De Genestet hebben wij ten alle tijde dichters gehad, van wier zangen eene
liefelijke lauwte uitgaat, die veel weeke Hollandsche harten heeft aangedaan en
verkwikt. Bij die zangers van onzen huiselijken aard nu, sluit Helmers zich hier op
waardige wijze aan. Hier geene ongebreidelde verbeelding, die zich elders, helaas,
maar al te dikwijls bij hem in de opeenhooping eener bonte versiering voldoening
zoekt; zoomin als in het volgende fragment:
‘Hier nadert Evertsen! - verheft u, Landgenooten!
Voelt d' adeldom des stams waaruit gij zijt gesproten. Hier nadert Evertsen! In 's Lands vergaderzaal,
Alom omhangen met der Britten wapenpraal,
Spreekt hij: “O! laat mij de eer, de onschatbare eer verwerven,
Om voor de vrijheid van mijn Vaderland te sterven!
Vier mijner broeders, en mijn vader met mijn zoon,
Zijn strijdend voor 's lands regt gesneuveld! Ook dat loon
Zij aan mijn dienst vergund, na veertig jaren strijden!
'k Wil 't overschot mijns bloeds aan 't heil van Neêrland wijden.”
Hij gaat: beklimt de vloot! knot Englands dwinglandij,
En als zijn broeders, zoon, en vader sneuvelt hij. -’

Hoe treffend in zijne soberheid is niet dat roerend-eenvoudige: ‘Vier mijner broeders,
met mijn vader en mijn zoon!’
Het is waar, het geheel bestaat uit maar weinige trekken, maar aan die trekken is
alle weifeling vreemd. Forsch, met meesterlijke hand aangebracht, getuigen zij van
zelfbewuste kunst; geven zij een krachtig beeld van eene dier kloeke gestalten uit
dat zoo beroemde Zeeuwsche Zeeheldengeslacht.
Dikwijls ook vindt men, bij schrijvers van eene Geschiedenis onzer letterkunde,
het verhaal van Claessens dood als een verdienstelijk gedeelte opgegeven. Ik voor
mij echter heb nimmer kunnen ontdekken, waarin die verdienste eigenlijk bestaat.
Nòch door kracht van taal, nòch door plastische voorstelling, nòch door natuurlijkheid
van opvatting komt deze plaats mij voor, eenige aanspraak op waardeering te mogen
maken. Bovenal de lange toespraak van Claessen, alvorens hij de lont in het kruit
steekt, lijkt mij de onwaarschijnlijkheid zelve. Hoeveel natuurlijker schijnt mij, in
zulke omstandigheden, een kort en krachtig woord, gelijk de bekende, drie-sylbige,
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zij het dan minder kiesche uitroep, dien Van Speyck in die uiterste oogenblikken,
zou gebruikt hebben.
Maar ik zie, dat ik ongemerkt weder aan het afkeuren ben geraakt. Voor mijn
oprecht berouw over deze ketterij aan mijne goede voornemens meen ik u echter
geen beter bewijs te kunnen leveren, dan door de fraaiste bladzijde uit de episode
van Beijling af te schrijven.
Beyling, na lang overwogen te hebben, hoe hij zijne echtgenoote met het vreeselijk
lot, dat hem boven het hoofd hangt, zal bekend maken, heeft haar eindelijk, in
afgebroken woorden, het treurig verhaal gedaan. Dan bezweert zij hem, bij al wat
hem dierbaar is, zijn belofte toch niet gestand te doen; maar
‘'t is vergeefs! vergeefs, dat ze aan zijn borst blijft hangen
In sprakelooze rouw, de doodverf op de wangen.
Vergeefs dat zij haar zoon van haren boezem rukt,
En, dol van wanhoop, aan het hart des vaders drukt.
Vergeefs dat zij hem schetst de vreugd van vroeger dagen,
Hem smeekt bij 't heilig pand dat ze onder 't hart blijft dragen.
Vergeefs! 't is all' vergeefs! hij hoort alleen zijn pligt.
“Erbarming! snikt ze, o God! en stort op 't aangezigt
Erbarming! groote God! erbarming, mededoogen!
'k Verga! 'k verzink!” - Helaas! haar denkkracht is vervlogen!
Een marmerbeeld gelijk, verstijft de dierbre vrouw!
Haar Beyling rigt haar op in d' afgrond van den rouw:
Hij smeekt haar bij zijn liefde om voor haar kroost te waken!
Zij hoort hem niet. - Hij kust haar witbestorven kaken!
Helaas! zij voelt het niet. - Hij dankt haar, daar hij schreit,
Voor al de blijken van haar liefde en teederheid!
Zij hoort hem niet. - Hij klemt zijne armen om haar henen!
Maar schepping, gade en zoon, 't is all' voor haar verdwenen.
Hij tilt zijn zoontje omhoog, die haar zijne armpjes biedt,
En “moeder, moeder!” snikt! zij hoort, zij ziet hem niet, Ach! hij bezweert haar bij het kind, nog ongeboren,
Te leven voor haar kroost! - Helaas! zij kan niet hooren.
God! nu herkomt ze en slaat haar oogen wild in 't rond!
Hij drukt zijn' zoon aan 't hart, en kust haar' bleeken mond,
En vlucht, maar keert, om nog, op d' oever van het leven,
Den allerlaatsten kus aan gade en zoon te geven....’

Niet waar, het diepe gevoel, dat het hart van den dichter doortrilde, heeft stellig in
het uwe een sympahetisch gevoel wakker gemaakt, dat u de handeling meê deed
leven, u meer dan ooit van het besef doordrong, dat een man als Beyling gewis iemand
van eene zeldzame persoonlijkheid moet geweest zijn. Hoe dikwerf dan ook Helmers
de Muzen hebbe doen blozen om zijne tekortkomingen, moeten
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zij nochtans niet met welgevallen op hem hebben neergeblikt, toen hem zùlke verzen
der pen ontvloeiden?
Maar vragen wij uw aandacht voor eene andere schoone plaats. Van den zanger
der ‘Hollandsche Natie,’ wiens geheele poëzie in dienst eener hartstochtelijke
vaderlandsliefde stond, wiens gansche bestaan, in de laatste levensjaren, éen enkel
protest tegen de Fransche overheersching was, van hem, zeg ik, kunnen wij het ons
zoo levendig voorstellen, dat al wat hem de vernedering, de ellende van zijn
geboorteland herinnerde, zijne ziel met diepe smart vervullen moest. Hoe gevoelen
wij dus heel den weemoed, trillend in die droeve klacht, bij den aanblik der Noordzee
geuit:
‘Ja, 'k hoor de baren hier zich brijzlen op het strand,
Maar ach! geen golfje voert een schip naar 't Vaderland.
Thans zwerft één eenzaam hulkje op de onbewolkte baren,
Waar eertijds 't loflied klonk van onze waterscharen!
Thans schetst één nietig pinkje aan mijn verscheurden geest
De honderd schepen, die hier eertijds zijn geweest.

Doch waar het heden hem van niets dan leed en jammer spreekt, daar wordt het hem
drang, straks onweerstaanbare behoefte, om met den geest terug te leven in het
luisterrijk weleer. Verbeeldings hulp wordt afgesmeekt en verkregen en dan roept
hij eensklaps, als in profetische verrukking uit:
‘'k voel aan 't heden mij onttogen!
'k Leef in der Vadren tijd! - Een vloot daagt uit den vloed!
Een wolk van zielen stroomt de schepen te gemoet!
Ik hoor het zegelied! ik hoor den vlootling schateren,
En 't dondren van 't kanon, dat dreunt langs 't vlak der wateren!
De Nederlandsche vlag, fier op haar zegepraal,
Golft onverlet en vrij bij 't buldren van 't metaal!
Een sleep van kielen volgt, ontredderd en doorschoten,
Met neergerukte vlag, een buit op 's vijands vloten;
'k Zie d' overwinnaar! ja, De Ruiter stapt aan land;
Hij klemt een waterstaf in zijn gevreesde hand.
Vier dagen streed 's lands Held om de oppermagt der golven;
Vier dagen was de zee in rook en vlam bedolven;
Vier dagen beefde de aard en zee van 't krijgsgerucht;
Ja, 't scheen dat de Etna, aan Sicieljes strand ontvlugt,
En, vlottende op de zee, zijn sulfervlammen slaakte,
En stroomen vloeibaar vuur uit zijnen afgrond braakte;
Maar uit die hel van vuur, dien schrikbren zwavelgloed,
Rees Neêrlands waterleeuw met onverzwakten moed.

Wij weten uit onze lectuur, hoe een zacht gevoel van weemoed, bij het denken aan
het oord der jeugd opgewekt, aan de zangen
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eens dichters zulk eene stille bekoring verleenen kan. Met de Hollandsche Natie vóór
mij en denkende aan zijn verblijf in het Buitenland, kan ik niet anders veronderstellen,
of Helmers moet dat gevoel gekend hebben en dan verklaart dit mij, hoe die verzen
over den Zwitser, die in de verbeelding zijne Alphen weer aanschouwt, zoo heerlijk
zijn uitgevallen. Hoezeer mij de lust bekruipt, ze hier in te lasschen, toch wil ik - met
het oog op den omvang, dien mijn opstel reeds verkreeg, - aan deze verzoeking
weerstand bieden. De fraaie vergelijking van Nederland met den Rijn mag echter
niet achterwege blijven:
‘Op de eeuwige Alpen, dik met sneeuw en ijs omschorst,
Ontwringt de schoone Rijn zich aan der bergen korst:
Eerst sluipt hij nietig voort met ongewisse gangen,
Als een versmade beek, naauw waard een' naam te ontvangen.
Allengskens aangegroeid, schiet hij, langs breeder boord,
Met jonglings vuur en kracht, zijn stoute golven voort,
En stort bij Lauffen zich met ongehoord gedonder
In d' afgrond; schuimt, en bruischt, en woelt, en wringt van onder
De klippen zich hervoort; getergd door wederstand,
Verbreekt, verbrijzelt hij de rotsen aan zijn' kant.
Een hel van water1) stort hij neer met schriklijk klateren,
En heel de landstreek dreunt van de afgeschoten wateren!
Nu golft hij Duitschland door, met trotsche majesteit,
Langs rijke dorpen, aan zijn' vruchtbren boord verspreid,
Langs bergen, lachende van Bacchus zegeningen,
En steden, trotsch gebouwd, die zijnen lof bezingen.
Van Ehrenbreitsteins top ziet elk zijn slangenloop,
En groet hem, van die hoogte, als bronaâr van Euroop'. Ach! zoek dien schoonen stroom nu weêr bij Katwijks stranden!
Wat vindt ge? een vuile poel, gesmoord in slijk en zanden.
Onedel en versmaad kruipt hij daar schandlijk voort,
Eer zich zijn drabbig nat in 't zand der duinen smoort.
De vreemdeling, die hem langs Coblents muur zag golven,
Herziet hem hier! maar ach! in ruigte en wier bedolven.
Hij mijmert aan zijn zoom met waggelende treén,
Denkt aan het oud Karthaag'! en gaat in weemoed heen.
Is, Neêrland! dit uw beeld? moet, uit die flauwe trekken,
Mijn hart, dat voor u gloeit, uw nadrend lot ontdekken?
Klein waart gij, als de Rijn, bij uw geboortestond,
Naauw waardig dat een volk zich vestigde op uw grond.
Allengkens aangegroeit, zaagt gij uit uw moerassen,
Bij steden van arduin, en tucht, en welvaart wassen.
Ge ontwrongt met jonglingsmoed u 's Ibers overmagt,

1) Een hel van water. - Woordelijke omzetting van Eine Wasserhölle, gelijk het volk in
Duitschland zulk eene geweldige nederstorting van water noemt.
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En bliksemde op de zee in volle mannenkracht.
Aan 't hoofd der volken scheen uw luister elk in de oogen,
En hield, gelijk de Rijn, elk vreemdling opgetogen!
Ach! zult gij, als die stroom, bezwijken in uw loop?
De uitfluiting zijn der aard'? de schandvlek van Euroop'?
Neen, neen! der Vadren roem verspreidt u hel een luister;
En 't kroost van zulk een volk zinkt niet geheel in 't duister.

De lezer zal moeten erkennen, dat dit een wonderfraai uitgewerkt beeld is. De
schoonheid van inhoud gaat hier bovendien - zeldzaam verschijnsel bij Helmers met een bewonderenswaardig meesterschap over den vorm gepaard. Welk eene
ronding van volzin en periode. Welk eene verscheidenheid van snijdingen en
verrassende oversprongen. Kortom, wat heerlijke welluidendheid klinkt u uit deze
verzen tegen. - Wanneer een door velen geminacht werk nog zùlke bladzijden heeft
aan te wijzen, dan kunnen wij niet anders dan het betreuren, dat - wijl deskundigen
er tal van feilen in wisten aan te wijzen, - de leek zich gerechtigd acht, aan den naam
Helmers al wat slechts naar belachelijken onzin zweemt te verbinden. Dubbel
betreuren wij dit, bij de gedachte aan dat verheven droomgezicht, hetwelk wij hier
afschrijven:
‘'t Was nacht: 'k zat eenzaam in het eikenbosch verloren;
Geen wind beroerde 't loof, geen vogel deed zich hooren;
Een stilte, als die van 't graf, hield mijnen geest gewekt,
En schrikbre duisternis had d' aardbol overdekt.
De maan verdween, geen star blonk aan de hemelbogen;
'k Zag niets: de schepping was voor mij in 't niet vervlogen;
't Scheen dat ik in den nacht, die mij omsluierd hield,
Het eenigst wezen was met denkenskracht bezield.
'k Dacht, Vaderland aan U! mijn oog doorzag het heden;
Ik zag het menschdom als een worm in 't stof vertreden,
Mijn geest bevond zich in dien staat waarin 't gevoel
De ontvlamde werking der verbeelding strekt ten doel.
'k Waande in de toekomst mij verplaatst: mij dacht ik dwaalde
Door moer en drassig land, waarop geen veldbloem praalde,
Geen rund zich hooren liet! Ach, Neêrland! 't was uw grond,
Waarop ik, eenzaam en verlaten mij bevond!
Ik zoch de schoone stad, waar ik het licht aanschouwde,
Die 't heilig voorgeslacht aan 's Amstels zoomen bouwde;
Helaas! ik zocht vergeefs! Een ranke, kale hut,
Naauw voor het buldren van den woesten storm beschut,
Was alles wat ik vond! - 'k Zag naakte visschers dwalen,
Waar eertijds 't feestmuzijk klonk in de marmren zalen!
Ik klauterde over 't puin, ik zwierf wanhopend rond,
Of ik de graven van mijn voorgeslacht hervond!
Ach! 'k vond geen graven meer! - Een grijsaard treedt mij nader:
“Wie gij ook wezen moogt, ontdek me, ik smeek dit, vader!
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Stond hier niet Amsterdam?’ dus hief ik snikkend aan! ‘Men zegt, hier heeft voorheen een groote stad gestaan!’
Is 't antwoord, ‘en dit puin, waaruit thans raven schreeuwen,
Was 't raadhuis eens dier stad in verr' vervlogen eeuwen!
En gindsche bouwval, waarbij 't wild gedierte schuilt,
Die neergestorte spits, waarop de roerdomp huilt,
Was eens een tempel aan der Vadren God geheiligd.
Maar wij, door dam noch dijk voor 't woên der zee beveiligd,
Wij zwerven hongrend om, op deez' verlaten grond,
Schaars hoorend van de stad, die vroeger hier bestond.’
Hij zwijgt: - verpletterd stort ik op een' bouwval neder!
'k Herkom! ja alles daalt, verheft zich, en daalt neder.
Zoo schreeuwt de Chakal thans, zoo rooft nu de Afrikaan
De kreits af daar weleer Palmire heeft gestaan.
Waar is die marmren stad die Romes magt dorst trotschen?
Ach! zuil bij zuil gestort, verspreid langs naakte rotsen,
Is alles wat er rest van de onvergeetbre stad,
Die eens Longinus, eens Zenobia betrad.
Toen dacht mijn geest aan U, aan U, vergode Vaderen!
Een huivring greep mij aan! het bloed stolde in mijne adren!
Ik zag de duisternis tot tastens toe vergroot;
Ik hoorde een flaauw geluid dat rees uit 's afgronds schoot;
Ik zag door 't duister heen toen flaauw een scheemring breken,
't Was 't uur van middernacht; mijn geest en denkkracht weken;
Een licht rees uit den grond, beweegloos staarde ik 't aan;
't Verdween: ik zag een' geest aan mijne zijde staan:
Hij stond - een schaduwbeeld, onkenbaar; uit het duister
Greep hij mij aan en sprak: (het was een stil gefluister)
‘Neen, wanhoop niet aan 't lot dat Nederland verwacht;
‘De deugd stierf nog niet weg van 't heilig voorgeslacht!
Neen, Neêrland zal niet, als een nachtgezigt verdwijnen:
‘D e z o n z a l e e n m a a l w e e r i n v o l l e n l u i s t e r s c h i j n e n !...’

Wegsleepende verzen inderdaad, getuigende van hooggestemd gevoel! Hoe
somber-verheven is niet dit dichterlijk visioen, dat alleen de moed van een Helmers
bij machte was, door de schoone profetie aan het slot, met een enkelen bleeken straal
te verlichten.
Vraagt men mij evenwel of het radeermesje hier geheel overbodig geweest ware,
of niet een smaakvoller talent, vóór de uitgave, hier nog wel een en ander ter
verbetering hadde gevonden, dan stem ik dit gaarne toe, ja ga zelfs verder en beweer,
dat onze letterkunde hoogstwaarschijnlijk geen roem op deze bladzijde zou mogen
dragen, zoo niet Lucretia van Merken haren ‘G e r m a n i c u s ’ geschreven had1).
Doch zegt dit iets méér ten nadeele van

1) Het hier aangehaalde fragment is namelijk, voor een deel, eene reminiscentie van een stuk
uit het Dertiende Boek van den ‘Germanicus.’
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Helmers' oorspronkelijkheid, dan het bijvoorbeeld tegen die van Da Costa zou moeten
getuigen, dat ons uit den aanhef van zijn ‘Vijf-en-twintig jaren’, de nagalm van den
beroemden ‘Duinzang’ tegenruischt? Bij niemand zal het opkomen, den grooten
dichter deswege overtreding van het achtste gebod te verwijten.
En wie zal - wanneer Van Lennep in 1858 op een congres te Brussel openhartig
verklaart: ‘Sedert bijna veertig jaren heb ik voornamelijk geleefd van roof en diefstal,’
- wie zal er dan aan denken, onzen romanschrijver al te zeer aan zijn woord te houden?
Mocht dit evenwel dezen of genen niet recht duidelijk zijn, dan raden wij hem aan,
het opstel over Letterdieverij uit het tweede deel van Beets,
‘Ve r s c h e i d e n h e d e n ,’ eens te gaan lezen.
Ten slotte een enkel woord, dat de verhouding van onzen tijd tot Helmers en diens
Natie moge kenschetsen.
Wij hebben gezien, hoe gunstig het oordeel van geletterde tijdgenooten is geweest;
hoe het dichtstuk bij zijne verschijning een kreet van algemeene bewondering deed
opgaan en hoe in de kennis der tijdsomstandigheden de sleutel tot dit verschijnsel
ligt.
Maar andere tijden zijn gekomen, andere toestanden ontstaan; en met die nieuwe
tijden en nieuwe toestanden hebben zich nieuwe ideëen weten te vestigen. Spoorwegen
en telegraafdraden houden, als een reusachtig net, den aardbol omvat, terwijl zij nog
immer vertalrijkt worden. Meer en meer worden daardoor de volkeren met elkander
in aanraking gebracht; meer en meer maakt zich alzoo een geest van cosmopolitisme
over ons vaardig en met die cosmopolitische neigingen is alle uiting van een enghartig
Chauvinisme ten eenen male onbestaanbaar. Aan al wat naar leugen, aan al wat naar
onnatuurlijkheid zweemt, heeft de nieuwe tijdgeest een onverzoenelijken oorlog
verklaard. Hoog wuift zijne banier boven landen en volken, vertoonend in gouden
letteren het heerlijk devies: ‘Wa a r h e i d e n o n d e r z o e k .’
Door het streven naar de eerste, heeft hij met het laatste, onder meer, dingen aan
het licht gebracht, welke Jan Compagnie moesten doen blozen over zich-zelven, en
luide heeft hij ons die verkondigd. Wij kunnen alzoo niet langer met Helmers meegaan,
wanneer hij ons den Nederlander als den weldoener van Insulinde's bevolking
voorstelt.
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Wij moeten hem onze toejuichingen onthouden, waar hij ons den Spanjaard bij
voorkeur als een afzichtelijk helgedrocht, de Vaderen als halve Goden wenscht op
te dringen. Uitspraken in zake schilderkunst, als ten opzichte van Jan Steen en Ostade
gedaan, oordeevellingen gelijk die, welke in den derden zang over Shakspeare, Smits,
Van Winter en zoo menig ander dichter worden ten beste gegeven, kunnen niet langer
de onze zijn.
De nieuwe tijdgeest ook heeft ons er toe gebracht, geene breedere plaats in de rij
der volken te willen vervullen, dan ons rechtens toekomt; heeft ons geleerd, niet
langer te vragen naar land of nationaliteit, maar te streven naar de waardeering van
het goede, waar en bij wien het worde gevonden.
Regel aan regel, bladzij' bij bladzij' uit de Hollandsche Natie moet alzoo vervallen,
als voor ons van geen waarde meer; maar de voortreffelijke schoonheden, die ik heb
pogen in het licht te stellen, zijn òf om hare waarheid van gedachte, òf om hare
natuurlijkheid van gevoel en het op gepaste wijze en met juistheid weêrgeven daarvan,
- schoonheden, óók voor onzen tijd.
Dunkt iemand nochtans haar aantal te gering om Helmers het recht op eene
bescheidene plaats onder onze dichters toe te kennen, en acht hij het noodig, dat een
zanger met meer documenten zijne godenafkomst bewijze, dan bestrijd ik die meening
niet, schoon ik haar niet deelen kan.
Maar ook dàn nog vraag ik, - aan elk, die zich vrij kent aan kleingeestige
vooringenomenheid - een' krans voor den man, die in de fierheid van zijn karakter
een onomstootelijk recht op onze hoogachting en waardeering kan doen gelden.
Anna Paulowna.
P. VISSER.
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Na een halve eeuw.
Aanteekeningen, opmerkingen en verklaringen bij Waarheid en
Droomen.
De bibliotheek.
We weten heden ten dage nauwelijks meer, wat eene bibliotheek is. Bij dat woord
denkt men aan eene kamer of aan eenige kamers, waarin eene menigte boeken,
waarvan de verlangde aan de aanvragers zoo officieel mogelijk worden afgegeven
en zoo ongevoelig mogelijk. Daar is een beambte, die No. zoo en zooveel opgeeft
aan X, die het komt halen en zwart op wit verklaart, dat hij zich voor de volle waarde
aansprakelijk stelt. Dat alles is administratief heel best in orde, maar van de vereering
voor boeken, van de liefde voor eene boekverzameling merkt men op die wijze niets.
En toch, onze tijd gunt maar zelden plaats meer aan particuliere boekverzamelingen,
gelijk ze nog in het begin dezer eeuw werden gevormd.
Die weelde van te leven tusschen boeken, die men zelf had uitgekozen, naar eigen
keuze had laten binden, na rijp beraad had geplaatst, en die men na veelvuldig gebruik
lief had gekregen, die boeken dierbaar als levende wezens, omdat de inhoud ons als
uit de ziel was gegrepen, of omdat de schrijver een onzer hoogst vereerden of een
onzer vrienden is, of wel omdat het boek ons zoo herhaalde malen hielp in moeielijke
oogenblikken,... och hoeveel missen zij, die dat leven te midden hunner eigen boeken
niet kennen, voor wie elk boek een woordenboek is, dat uit de openbare boekerij
wordt gehaald om even geraadpleegd en dan dadelijk teruggebracht te worden. Eene
afzonderlijke rubriek vormen de boeken, die men slechts gedeeltelijk of in het geheel
niet noodig had, maar die men kocht of waarop men inteekende, om de uitgave
mogelijk te maken Met rechtmatigen trots kon men zulk een werk beschouwen bij
de
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gedachte, dat men geholpen had, om dat werk het licht te doen zien.
En dan die geestverwante vrienden, die ‘verwante studiën’ doende, zelden vergeefs
aanklopten, die bij den vriend de vrienden vonden, die zij zochten.
Och, al die genoegens, inderdaad hoogere genoegens, worden steeds aan een
grooter aantal personen onbekend. Dat boek, zoo gewaardeerd omdat het zeldzaam
is òf omdat het afkomstig is uit de bibliotheek van een beroemd geleerde of van een
dierbaren vriend, dat andere, hooggewaardeerd omdat aan de samenstelling zich eene
geheele geschiedenis vastknoopt, op ‘de’ Bibliotheek zijn het nummers geworden,
die alle hoogere waarde als boek hebben verloren, toen het nummer den titel verving,
gelijk de galeislaaf ophoudt mensch te zijn als hij genummerd wordt.
Over zulk een bibliotheek (zonder hoofdletter), over eene eigen bibliotheek, eene
bibliotheek, die men liefheeft, schreef Xavier de Maistre omstreeks 1780 een boek
Voyage autour de ma chambre, waarin de echte geest der boeken levend optreedt,
waar de schrijver zegt, wat deze hem heeft doen denken, die heeft doen leeren, een
ander heeft doen gevoelen. Thans heeft men geen bibliotheek meer noodig, men leest
niet meer, men schrijft alleen en dat schrijven is vooral schelden op boeken, die men
niet heeft gelezen.
We mogen aannemen, dat Jonathan de ‘Voyage’ gelezen had, in allen gevalle zijne
beschouwingen, na de al te lange inleiding, zijn werkelijk in den geest van de Maistre's
wereldberoemd werk. De ‘vaderlandsche Humorist,’ dien de schr. later met
ingenomenheid aanhaalt, redeneert, gelijk wij boven deden.
Voor wij tot dat ‘intieme’ leven worden toegelaten, hebben wij kennis te maken
met de vrij lange ‘inleiding,’ waarin de schrijver o. a vlijtig doorwerkt aan het
uitvoerig geschilderd portret van hem zelven, waaraan hij reeds op de 1e bl. begint.
De schr. heeft physiologische zwakheid, dus iets lichamelijks of stoffelijks en
begeert niet, dat men dit zal verstaan als gold het iets psychologisch, geestelijks of
onstoffelijks.
Elementen, nu geen elementen meer zegt de schr. Hij bedoelt nl. water, vuur, lucht
en aarde de vier elementen, grondstoffen of hoofdkrachten der ouden volgens de
leer van Aristoteles. Alles, wat bestond, behoorde tot een van die vier, elke beweging
of vervorming werd bewerkt door een van die vier. Maar de scheikunde verstond
onder elementen heel wat anders en dit
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drong langzamerhand onder de menschen door, nl. dat men onder elementen de
grondstoffen te verstaan had, die de scheikunde tot dusverre nog niet in andere had
weten te ontbinden, en die men dus als enkelvoudige stoffen moest beschouwen, tot
zoolang het blijken mocht, dat ze toch wel ontleed kunnen worden. Daartoe zijn de
bovengenoemde vier niet te brengen, wel goud, zilver, ijzer, chloor, kobalt, koolstof,
zuurstof in het geheel tot dusverre 66 in getal, van deze waren er in de oudheid 9
bekend, sedert werd het eerst in 1490 antimonium ontdekt en het jongst ontdekte
element, germanium, vond in 1886 een Duitsch geleerde, Winkler.
De contrôleur onzes lichaams.... regelen, d.i. dus: niet ons lichaam gevoelig toonen
voor den invloed van het klimaat, maar het klimaat met onverschilligheid beoordeelen
naar den toestand van ons lichaam, alle klimaten gelijk rekenen.
U Ed. en zeer Gel. staat voor Uwe Edelheid en Zeer (d.i. groote) Geleerdheid,
gelijk men anders spreekt van Uwe Majesteit, Uwe Hoogheid en derg.
Philosophiae Doctor, doctor der wijsbegeerte, d. is. ‘vóór eene halve eeuw’ vooral
der bespiegelende wijsbegeerte, thans bij de ontwikkeling der natuurkundige
wetenschappen is het doctor der scheikunde, natuurkunde, wiskunde of natuurlijke
historie.
Een impermeabel is eigentlijk een regenjas, ondoordringbaar voor water; de schr.
gebruikt het woord hier in den zin van ongevoelig voor alles.
Bij den regisseur.... geëngageerd. Hier is de schr. in de war: de tooneelspeler sluit
geen engagement bij (beter met) den regisseur, maar met den directeur van het
gezelschap. De regisseur is de kunstenaar, die het tooneelstuk doet opvoeren en te
letten heeft op de wijze van spel en uitspraak, het costuum, het decoratief, de
verlichting, de muziek en honderd andere zaken, die alle weer onder afzonderlijk
toezicht staan van éen persoon zooals: het costuum onder dat van den costumier, de
meubelen en ornamenten onder dat van den requisiteur enz. Als overgevoelige, d.i.
voor de sentimenteele rollen geëngageerd, moet hij elke zachtere aandoening duidelijk
toonen en dat doet hij en wil hij ook doen.
Tegen een rozeblad morren, deden gelijk Strabo en Plinius verhalen, de Sybarieten,
die zóo gevoelig waren, dat zij op rozebladen sliepen, maar over pijn klaagden, als
zij op een gekreukt rozenblad gelegen hadden.
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Zachtste deelen... hardste ledematen, euphemisme, om te zeggen, dat de schr. gevaar
liep, dat de hond hem in zijn kuiten beet, de kat er hem in krabde. Men denke daarbij,
dat de predikanten toen nog korte broeken droegen.
Salamander-achtigheid, gelijkheid van eigenschappen met een salamander,
waarvan er eene soort is, die, naar men beweert, het eenigen tijd in een matig vuur
kan uithouden, terwijl uitwasemingen der huid maken, dat de hitte hem geen kwaad
doet.
Brandnetel in Gods hof noemt zich de schr. gelijk elders horzel in Gods
bloemengaarde.
Loop dan toch zoo niet hinken, de oude vorm, (zonder te), gelijk die in vroeger
eeuwen gebruikelijk was en in het Vlaamsch nog is.
Fireworshippers eng., vuuraanbidders, denkelijk kwam de schr. er toe, dit
Engelsche woord te gebruiken in herinnering aan the Fire-Worshippers een der vier
verhalen in verzen door Feramors aan de bekoorlijke prinses Lalla Rookh verteld,
in het gedicht Lalla Rookh van den Engelschen dichter Thomas Moore (1779-1852),
dat in 1817 verscheen. Moore werd in dien tijd veel gelezen en vertaald o.a. door
Beets, ten Kate en Hasebroek.
Dagmaan noemt de schr. de zon en verdedigt die benaming door er op te wijzen,
dat Byron de maan noemde sun of the sleepless (de zon der slapeloozen).
Exotisch, van gr. ĕxōtikŏs (vreemd) wordt gewoonlijk gebruikt in de beteekenis:
uit oostelijke streken, uit streken, waar het warm is, eigentlijk is het alleen uitheemsch.
Competente portie, toekomend deel. Er werden in die dagen in het gesprek veel
meer bastaard-woorden gebruikt, dan tegenwoordig. Aan tafel kon men tot meer
vragende kinderen hooren zeggen: ‘Kom, kom, 't is nu genoeg, je hebt je competente
portie!’ en werd een gast genoodigd nog wat te eten, dan luidde het weer: ‘Dank u,
ik heb mijn competentie!’
Dan zomert het enz. uit een gedicht van dien tijd.
Hore, de horen waren bij de Grieken de godinnen der jaargetijden, dochters van
Zeus en Themis, aanvankelijk twee, Thallo (de bloesem) en Karpo (de vrucht), later
kwam er een derde bij en vormde zich daarnaar een drietal beschermgodinnen der
goede zeden, Eunomia (de wet), Dike (het recht), Eirēne (de vrede).
Aantrekkings- en afstuitingskracht, n.l. middel-
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punttrekkende en middelpuntvliedende kracht (centripetale en centrifugale kracht).
Kanonskogelmaat. Om den afstand in tijd uit te drukken, hier 25 jaar, moet er een
maat zijn aangegeven, als eenheid neemt de schr. hier den afstand, dien een
kanonkogel per seconde aflegt. Met onze hedendaagsche kanonnen is dat 500 meter,
de afstand is dan zooveel maal 500 M. als er seconden zijn in 25 jaar!
Zodiac, dierenriem, zonneweg verdeeld in twaalf deelen naar de sterrenbeelden,
waarin de zon schijnt te staan; het woord is Grieksch en komt van zōŏn (een dier),
dat we ook in zoölogie aantreffen.
Wegslinken-wegknappen, volken, die niet hunne dooden begraven, maar
verbranden. Deze ultra-moderne bespreking van lijkverbranding behoeft ons hier
niet te verbazen, al komt ze van een geloovig predikant van voor vijftig jaar. De schr.
zou nu op dien toon er niet over spreken, sinds lijkverbranding (crematie) een hevig
twistpunt werd. Maar in die dagen heeft er wel niemand aan gedacht, dat men ooit
zou willen (eigentlijk moeten) terugkeeren tot het gebruik der ouden, om de lijken
te verbranden. De eerste, die daartoe opwekte was Jacob Grimm in 1849; toen trad
in '73 Wegmann-Ercolani in Zürich op, met eene brochure, die in een jaar vier drukken
beleefde en in het Nederlandsch vertaald in ons land krachtig hielp bij de oprichting
onzer Vereeniging voor Lijkverbranding. De eerste oven, (naar Siemens) werd te
Milaan gebouwd voor rekening van een Zwitser A. v. Keller, wiens lijk daarin 22
Jan. '76 verbrand werd; in Duitschland werd de eerste oven te Gotha gebouwd, die
op 10 Dec. '78 in gebruik genomen werd. Multatuli, Vosmaer e.a. ondergingen daar
de crematie.
Voor den schr. is dat ‘wegknappen’ dus iets, dat zoo ver achter hem ligt, dat het
als eene mythe klinkt en hij er niets in vindt er luchthartig over te spreken of er den
spot mede te steken.
Acte verleenen, voor de rechtbank, aanteekening in de notulen, dat eene bepaalde
bewering is uitgesproken of eenige verklaring is afgelegd. De officieele stukken
eindigden vroeger met het woord actum en dan volgde de datum of de verwijzing
naar den datum. Wij schrijven de verouderde en meestal niet begrepen uitdrukking
‘Gedaan en verleden’ terwijl ‘actum’ eigentlijk wil zeggen gebeurd, voorgevallen;
fr. fait et passé (gedaan en gebeurd) vanwaar wij nog spreker van eene akte passeeren,
letterlijk eene handeling (doen) plaats hebben; hgd. verhandelt of geschehen, de
letterlijke vertaling van actum.
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Het blonde Noorden òf naar de kleur der haren, òf naar de kleur van ijs en sneeuw.
De gezondheid ‘vlot’ ons van daar tegen, als de ijsschollen, die drijven, als de wolken
die gaan en de koude en den Noordenwind medebrengen.
Parieeren, fr. wedden, een pari = weddenschap.
Klapperman, niet de nachtwacht, de ‘klepper’ van Van Alphen; maar de man, die
klappert d.i. klappertandt.
Mijn klient, de persoon, die door den advocaat verdedigd wordt, hetzelfde als klant.
In casu, lat. in dit geval.
Calescimus illo, lat. wij worden door haar verwarmd.
Comfortable, eng. gemakkelijk ingericht, genoegelijk.
Raton door Bertram bij den neus genomen.... Een zinspeling op een bekend Fransch
blijspel uit dien tijd, getiteld Bertrand et Raton.
Eene tentoonstelling noemt de schr. den schouwburg en hij spreekt van de
‘opgeschikte vracht’ die de ‘koetsen’ naar den schouwburg brengen. Dat was weleer!
Toen rolden de prachtige equipages met de familiewapens op het afhangende kleed
bij den hoogen bok en met den statigen palfrenier op het achterbankje. Dat was de
tijd toen rijke instellingen van liefdadigheid verrezen, en er geen zondvloed van
bedelbrieven langs de huizen, geen stormend geschreeuw om aalmoezen in den
gemeenteraad voorkwam. Dat was de tijd toen de tooneelspeelkunst bloeien kon
onder een wijs en bezadigd bestuur, toen de duurste rangen in den schouwburg de
dames vertoonden met hermelijnen mantels en met paarlen en juweelen, met
diamanten hoofdversiersels en derg. Daar was inderdaad een soort tentoonstelling,
men kwam om te zien, vooral ook om gezien te wodren.
Lucus a non lucendo, lat., het bosch heet ‘lucus’, omdat het daarin niet licht is
(non lucet) een min of meer verdraaid gezegde van Quintilianus, herhaaldelijk met
verschillende bedoelingen aangehaald, ook ter bespotting van dwaze
woordafleidingen. De bedoeling is hier, dat het gemakkelijker is de reden van het
geheimzinnige te vinden, dan de reden, waarom lucus (een bosch) zóo zou moeten
heeten ter wille van de duisternis, die er heerscht (non lucet.)
De bonte hoes, de meestal blauwgeruite zak of mantel om de poppekast.
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Causa movens, de oorzaak der beweging, de bewegingwekkende zaak.
Der Kunsten God enz. Oudtijds las men op het scherm van den Stadsschouwburg
op het Leidsche plein:
Der Kunsten God, aan 't IJ met geestdrift aangebeên,
Kroont hier in 't heilig koor verdienste en deugd alleen.

Schoone gestalten enz. Er is sprake van schaduwen van dames, die men zich bevallig,
schoon enz. denkt, die zich op het raamgordijn eener hel verlichte kamer afteekenen.
Het beeld was vroeger zeer veel in gebruik, dat geheimzinnige, dweepende,
sympathieke beheerschte den roman tot het midden dezer eeuw.
Elysium, de verblijfplaats der braven in de onderwereld, door een zware wolk aan
het oog der menschen onttrokken.
Een vaderlandsch Humorist: wie van de velen uit die dagen?
Mr. Sharp eng. ‘de heer Sharp’ zeer gepast, omdat zeer veel Engelschen haastig
reizen, alleen om ergens geweest te zijn, iets (hoe vluchtig dan ook) gezien te hebben,
op reis gaande, gelijk ze soms zeggen, en te zullen zien ‘how far we can get’ (hoe
ver we nog kunnen komen). Zinspeling op Mundungus spotnaam, dien Sterne in den
Sentimental Journey gaf aan zekeren Dr. Samuel Sharp (in 1778 overleden) die eene
beschrijving gaf van zijn reis op het vaste land.
Mijn lievelingsdichter,.... Tollens. III. 99. Vooral in deze soort huiselijke poëzie
is de ‘ridder’ meer dan een zijner tijdgenooten verouderd: voorstelling, woordenkeus,
gedachten, alles onwaar!1)
Sum totus in illo lat., (dan) ben (ik) geheel in haar d.i. dan ga ik geheel in haar op.
Waarvan de Peri's zingen, weer eene herinnering aan Lalla Rookh, waarvan boven
sprake was. In ‘Paradise and the Peri’ zal de Peri of gevallen engel toegang tot het
Paradijs verkrijgen, als zij aan de poort des hemels datgene brengt, wat in den

1) Hoe zijn echter de tijden veranderd. Tollens wist eenmaal de natie te bezielen gelijk geen
ander, bijv. in 1830 en 1831. Beets droeg hem zijn Kuser op; de vierde druk zijner gedichten
had 10.000 inteekenaars. Men stichtte hem een monument, dat alleen door dat van Vondel
overtroffen wordt, en dat door den koning mede ingewijd werd, gelijk zelfs Vondel niet
gebeuren mocht. Hier vooral geldt: Il faut juger les écrits d'après leur date.
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hemel het meest welkom, het dierbaarst is. In haar alwetendheid somt zij nu alle
schatten op, die haar bekend zijn, maar zij komt tevens tot de overtuiging, dat er niets
onder is, dat eenige waarde kan hebben voor de bewoners van Mahomet's Paradijs,
waar eindelooze schatten zijn samengebracht.
Schatkameren, enz beschrijving van den winter bij Job in het 38e hoofdstuk.
à vol d'oiseau fr. in vogelvlucht.
à vue de taupe fr. met het oog van een mol d.i. in donker.
Van Braam, denkelijk Van Braam Houckgeest, die in 's lands dienst vele reizen
maakte en van wiens reizen o.a. J.F. Martinet spreekt in den ‘Catechismus der Natuur’
waarin de afbeelding van een zeer kunstig vogelnestje door V.B. meegebracht.
Lamartine, door de prachtige platen van een bijbel, een erfstuk uit zijne familie,
opgewekt, begeerde het H. Land te zien, hij bezocht het en schreef zijne ervaringen
en opmerkingen in een boeiend werk in 4 deelen Voyage en Orient (Reis naar het
Oosten).
Byron, de lievelings-dichter dier dagen, beweegt zich bij voorkeur in Griekenland
en 't Oosten.
Lady Montague hier is bedoeld Lady Mary Wortley Montagu (zonder e) eene
Engelsche dame van grooten naam en veel geest, die brieven schreef, zoo als alleen
Mad. de Sévigné dat vermocht. Haar echtgenoot was 1716-1718 Engelsch
ambassadeur in Turkije. Zij vergezelde hem naar Constantinopel en beschreef met
buitengewoon talent, wat niemand vóór haar kon doen, hetgeen zij door haar
eigenaardige positie te zien kon krijgen.
‘Ongebogenstralen’ woorden uit ter Haar, Het klooster op den St. Bernard, in
Sept. 1839 verschenen.
Meleager en zijn houten dubbelganger. Meleager, de beroemde held der oudheid,
was de zoon Van Oeneus, koning van AEtolië en van Althaea dochter van Thestius.
De schikgodinnen waren bij zijne geboorte tegenwoordig en de derde, Atropos,
voorspelde, dat hij zóo lang zou leven, als een stuk hout, dat zij juist op het vuur zag
liggen. Zijne moeder greep het haastig weg, bluschte het en bewaarde het zorgvuldig,
maar toen Meleager eens een schitterende overwinning behaald had en zijn beide
ooms van moederszijde had gedood, greep de moeder het stuk hout en wierp het in
de vlammen, waarna Meleager onder duldelooze smarte stierf.
Voluptas tragica, lat. tragische wellust, genot door een
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treurigheid-wekkende aandoening der zenuwen, gelijk bv. bij het zien van een
treurspel, verwekt.
Hesperiden, de Grieksche mythologie verhaalt, hoe Hercules naar den tuin der
Hesperiden (Spanje) ging, om daar de gouden appelen te stelen, hetwelk hem gelukte,
hoewel deze door een draak bewaakt werden.
De Gelukkige Vallei, eng. the happy valley, een dal in Abyssinië, beschreven in
Rasselas, een roman in proza door dr. Johnson.
Eblis, het hoofd der gevallen engelen, die zijn opstand begon, bij de schepping
van Adam: op Gods bevel brachten allen hulde aan Adam, maar Eblis weigerde.
Het eiland van Prospero is een onbewoond, betooverd eiland, waar Prospero,
hertog van Miliaan (in Shakespeare's treurspel de Storm) met zijne dochter Miranda
aan land wordt geworpen.
Het paradijs van Mahomet, beschreven in Paradise and the Peri (zie boven) had
gouden poorten en de wachthebbende engel hield den kristallen slagboom gesloten
om de onheiligen te keeren; het Eden der H.S. werd bewaakt door een Cherub met
een vlammend zwaard.
‘Nederdalende uyt den hemel’ enz. Openb. XX1: 2 waar Johannes getuigt: ‘Ik zag
eenen nieuwen hemel en eene nieuwe aarde, een nieuw Jerusalem’ enz.
De woning in de lucht: Num. 27, vs. 12, waar God aan Mozes beveelt op den berg
Abarim te klimmen, om het land te zien, dat Hij den kinderen Israëls had gegeven.
Onwillig laten omhoog voeren, niet juist: de schildpad wilde leeren vliegen en
vroeg den arend haar dit te leeren, de arend betoogde, dat dit in strijd was met de
natuur van de schildpad, deze hield vol, de arend nam ze op en liet haar onderweg
op een stuk rots te pletter vallen.
Jacobs ladder, de ladder, die Jacob op zijn vlucht in een droom zag en die tot den
hemel reikte, terwijl de engelen op en nederdaalden.
Verloren Paradijs.... herwonnen Paradijs, tevens de titels van twee wereldberoemde
gedichten van Milton: Paradise lost en Paradise regained.
Donders van Demosthenes, de heftige redevoeringen die de welsprekende
Demosthenes hield, om zijne landgenooten te
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waarschuwen tegen Philippus van Macedonië en die men philippica noemt; daarnaar
heet elke heftige rede ook een philippica.
Ligarius was pro-consul van Afrika, hij streed ten gunste van Pompejus, maar
kreeg genade, toen Caesar overwon. Toen men hem daarna toch ten onder wilde
brengen, hield Cicero eene prachtige rede, die nog bestaat (Cic. pro Lig.) waarin hij
zijne onschuld betoogde en zijne vrijlating verwierf. Cicero heette eigenlijk Marcus
Tullius, maar hij werd genoemd naar zijn bijnaam Cicero, d.i. met den erwt (op den
neus).
De in het stof wentelende Hecuba. Hecuba, de tweede vrouw van Priamus, koning
van Troje, jammerend als bijna al hare kinderen door den vijand gedood worden,
zelfs de dappere Hector haar oudste zoon; jammerend als zij, krijgsgevangen, ten
deel valt aan Ulysses, dien zij haatte en verfoeide; jammerend als op den Thracischen
Chersonesus (een schiereiland ten westen van den Hellespont), de geest van Achilles
vordert, dat Hecuba's dochter Polyxena zal worden opgeofferd, om aan de Grieken
een veiligen terugtocht te verzekeren; jammerend als het lijk van haar zoon Polydorus
aan land spoelt.
Thraso is een blufferige kapitein, die in den Eunuchus (het Moortje) bij den
blijspeldichter Terentius voorkomt.
Nausikaä was de dochter van Alcinous, koning der Phaecaeers, die Ulysses bij
zijn schipbreuk vriendelijk ontving en opvroolijkte en die later, gelijk Aristoteles
verhaalt, met Ulysses zoon Telemachus trouwde.
Eunika?
De zangen van Menalcas en Damoetas: Menalcas is een herder, die in de Eclogae
(herderszangen) van Virgilius en in de Idyllen van Theokritos voorkomt.
D a n t e , eigenlijk D a n t e A l i g h i e r i (1265-1321) te Florence beschreef in de
‘Goddelijke Comedie’ met de grootste uitvoerigheid de Hel, het Vagevuur en het
Paradijs en het eerste zelfs met zooveel verschrikkelijkheid, dat men van hem
verhaalde, dat hij inderdaad in de hel geweest was. Het heerlijk gedicht is in alle
talen vertaald, ten onzent o.a. door H a c k e v a n M y n d e n (niet in den handel),
gedeeltelijk door Te n K a t e , mede door T h o d e n v a n Ve l z e n , door A.S.
K o k , en het laatste door M r . J o a n B o h l , die het werk bovendien met zeer
uitvoerige noten uitgaf en wiens vertaling reeds een derden druk beleefde.
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Racine (1639-1699), een der grootste dichters uit den bloeitijd der Fransche
letterkunde, schreef (pseudo)-klassieke dramas en bleef dus ver van het alledaagsche,
platte, lage of gemeene, wat naar de moderne opvatting van kunst op het tooneel
wordt toegelaten, naar het beweren der allermodernsten alleen en uitsluitend op het
tooneel thuis behoort.
Schotland's Meistreel is Walter Scott, die in schoone verzen en boeiende romans
de glorieën van het Schotland der Middeleeuwen met de heerlijkste levendigheid en
prachtigste voorstellingswijze tot ons heeft gebracht.
Goethe's Ifigenia, den geest van een jong leven in een beeld der oudheid geblazen,
(hgd. Iphigenia auf Tauris), het meest volmaakte kunstwerk, dat Goethe in zijn lange
leven schiep, het is eene welgeslaagde poging om een Grieksch treurspel zoo om te
werken, dat het den Duitscher als den arbeid van een landgenoot voorkwam. Goethe
heeft dit drama van Euripides aanmerkelijk gewijzigd, maar ook in de schoonste
verzen gesteld, die wellicht ooit in Duitschland zijn geschreven. Men kan gerust
getuigen: als Euripides een Duitscher was geweest en in het laatst der vorige eeuw
had geleefd, zou hij zóó geschreven hebben.
Hooft's luit.... Florence, de schoone liederen door Hooft gedicht, onder den invloed
van zijn bezoek aan Italië en de Italiaansche meesterstukken.
Vondel.... Kerstnacht, nl. de reien uit den Gijsbrecht, waarvan er een vroeger in
alle bloemlezingen stond: nl. de Rey van Klaerissen, maar de Rey van Amsterdamsche
Maeghden, zoowel als de Rey van Edelingen huldigen alle mede den ‘Kerstnacht’;
de eerste is de beroemdste, aanvangende met de regels:
O Kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinkt, enz.

Van Haren's.... schoone dagen, dat is het gedicht de Geuzen van O n n o Z w i e r
v a n H a r e n , hoewel ook W i l l e m 's Lof van Friso niet onvermeld moet blijven,
waar het er op aan komt, den roem van het voorgeslacht in de 16e eeuw en 't begin
der 17e te verheerlijken.
Bilderdijk, de Ondergang der eerste Wereld, niet juist het beste, wat hij ons heeft
nagelaten, al staat het oneindig hooger dan de ‘Ziekte der Geleerden.’
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Tollens onder zijne kinderen, nl. de huiselijke poezie van Tollens, waar hij het eerste
lachje van een zijner kinderen en het eerste tandje van een ander bezingt, zaken',
waarvoor we iets gevoelen, als het vrienden betreft, maar die ons volstrekt koud laten
bij vreemden. Hier zien we weer, hoeveel onze tijd verschilt van dien voor vijftig
jaar. De conventioneele bewondering van dichters heeft bij ons afgedaan: dat mag
verlies zijn voor de dichters, het is winst voor de waarheidsvrienden.
Aristoteles verbroedert zich met Shakespeare, dat is al heel sterk: Aristoteles de
man van de regels en voorschriften, de man van de theorie en Shakespeare de man,
die gevoelde, dat een kunstwerk moet zijn, zóoals het genie het begrijpt; Aristoteles,
die alles naar regels ordent en beoordeelt en Shakespeare, die niets van regels weet
of wil weten. Voor het laatste is er geen duidelijker voorbeeld, dan wat H a m e r l i n g
ons geeft in Aspasia:
Pericles en een dichter vragen aan Ictinus, den gezel en vriend van Phidias, waarom
zij de zuilen voor den nieuwen Tempel zóó en niet anders hebben gevormd. En het
antwoord luidt alleen: ‘omdat het tegendeel leelijk en afschuwelijk en onverdragelijk
zou zijn!’ De echte kunstenaar geeft in zijne kunst weder, wat hij denkt en gevoelt
en zóo als hij het denkt en gevoelt, zijn vrije natuur zou zich aan geen voorschriften
storen.
Socrates met Mirabeau, immers Socrates (470-399 v.c.) zocht niet naar de
waardeering of huldiging van de groote menigte, maar verkondigde alleen, wat hij
op goede gronden voor waarheid hield; M i r a b e a u 1749-1791 schoof eenvoudig
zijn adellijken titel ter zijde, deed zich geweld aan, anders te denken dan zijn
voorvaderen en werd hierdoor de man van invloed en gezag, gedragen op de schouders
van datzelfde volk, dat hij vroeger als oneindig ver beneden hem staande, had
geoordeeld.
Horatius met Victor Hugo, in Quintus Flaccus H o r a t i u s † 8 v. C. de dichter
van lage geboorte, de wankelmoedige, lafhartige en teergevoelige, de navolger van
Pindarus en Anakreon, de hoogbegaafde dichter, die bloeide in en door de gunst der
grooten, (o.a. Maecaenas) vooral der vorsten (Augustus) en V i c t o r H u g o de
edelman, stoutmoedig, onwrikbaar, oorspronkelijk, de hervormer van het Fransch
tooneel, de verklaarde tegenstander der regeering, vijand van den vorst en zelfs langen
tijd verbannen. (1802-1885.)
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Quinctilianus met Jean Paul (of Quintilianus), Marcus Fabius Q. † 35 v. C. de man
van de theorie, die leeraarde over welsprekendheid en de oorzaken van haar verval,
de onderwijzer altijd en overal, de onderdanige gunsteling der vorsten en J e a n
P a u l (F r i e d r i c h R i c h t e r ), (1763-1825) de groote humorist de man van de
werkelijkheid, die ook de meest afgetrokken denkbeelden op de helderste en
eenvoudigste wijze wist te behandelen.
Anch' io, ital. anch' io son pittore (ook ik ben schilder), men verhaalt, maar vindt
nergens bewezen, dat Correggio (1494-1534) de beroemde Italiaansche schilder in
1517 of 1518 te Bologne voor eene schilderij van Raphaël, de H. Cecilia voorstellende,
deze woorden zou hebben gesproken. De H. Cecilia was vroeger in de kerk S.
Giovanni i Monti, maar in 1518 was die hoogstwaarschijnlijk nog niet te Bologne
en het moet nog bewezen worden, dat Correggio, wiens leven men met zooveel
verhaaltjes versierd heeft, ooit te Bologne geweest is. De geschiedenis kan ontstaan
zijn door de omstandigheid, dat Correggio in zijn H. Martha een beeld heeft, dat een
afspiegeling schijnt van den Paulus op Rafaëls H. Cecilia.
Bossuet (1627-1704), R.C. godgeleerde, een der beroemdste kanselredenaars en
historie-schrijvers, werd in 1681 bisschop van Meaux en maakte zeer talrijke
bekeerlingen.
Fenelon (1651-1715), eigentlijk François de Salignac de Lamothe, geboren te
Fenelon, in 1695 aartsbisschop van Cambray (Kamerrijk).
Chrysostomus (lett. Guldemond), een der beroemdste kerkvaders en de beroemdste
redenaar der oudheid, in 347 te Antiochië geboren.
De ziener van Patmos, de apostel Johannes, die op het eiland Patmos, de
verschijning van Jezus Christus ontving, door hem in zijn boek de Openbaring
beschreven.
Klopstock (1724-1803), Duitsch dichter, bezong in den ‘Messias’ de geschiedenis
van Christus van den intocht in Jeruzalem tot op de Hemelvaart.
Yorick op een klein paardje. De Grieken gewaagden van het gevleugelde
dichterpaard Pegasos, waarmede de dichters op den Helikon kwamen; de sch. die
den klassieken ernst als het hoogste beschouwt, laat nu den modernen humorist
S t e r n e een ‘klein’ paard berijden, als om hem daarmede een lageren rang aan te
wijzen.
Een pijl, doorden wind opgenomen. Laurence Sterne
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de Engelsche humorist van wien we vroeger spraken, heeft zijn onsterfelijkheid te
danken aan twee kleine werken: de Sentimental journey1) en Tristram Shandy2); het
eerste bestaat uit verhalen, die geregeld afloopen en hoewel bij elkander behoorende,
toch ieder op zich zelf compleet zijn. Het laatste is eene soort levensbeschrijving,
waarin de schrijver onafgebroken afdwaalt, na enkele bladzijden den draad der
geschiedenis weer opvat en die onmiddellijk weer laat vallen.
Een enkel woord aan uw radde lippen ontvalt enz., in den Tristram Shandy komen
nog al eens zonderlinge geschiedenissen en rare praatjes voor; men was in 1759,
toen het boek het eerst verscheen, nog niet zóo kieskeurig op woorden en verhalen
als een kleine eeuw later; toen gold, wat Bilderdijk zei:
In woorden zoekt men weer te geven
Wat men aan deugd verloren heeft.

en men vergat de spreuk der ouden naturalia non sunt turpia (natuurlijke dingen zijn
niet schandelijk).3)
Kom, bij 't vuur enz., regels uit een vers van dien tijd.
De uitdrukking van een warm godsdienstig gevoel, in een vorm, die niet al te streng
of somber was.’ Ziedaar de karakteristiek, die de schr. zelf van zijn werk geeft. De
richting van dien tijd was, dat de literatuur een zedelijke strekking zou hebben, de
kunst trad daarbij geheel op den achtergrond of liever daarnaar werd minder gevraagd.
Men genoot den Montigny, omdat er op de Spanjaarden werd gescholden, men loofde
H e l m e r s , omdat hij de Nederlanders prees, men verhief To l l e n s om zijn
gemoedelijke huiselijkheid, maar naar de waarheid der voorstelling, de juistheid der
uiting, de schoonheid van den vorm, de levendigheid der schepping, daarnaar werd
niet gevraagd.

1) In het Nederlandsch vertaald onder den titel van Sentimenteele reis.
2) Voluit: The life and opinions of Tristram Shandy, Gent.
3) Toen Sterne kort na het verschijnen van zijn boek zich te Londen bevond, vroeg hij aan eene
aanzienlijke dame, of zij zijn boek gelezen had. Zij antwoordde ontkennend met de opmerking,
dat men haar had gezegd, dat het geen boek voor dames was. Juist buitelde haar tweejarig
zoontje - naar Engelschen trant onder het kieltje of jurkje naakt - over den grond, en Sterne
antwoordde: ‘Och, Mevrouw, mijn boek is als uw zoontje, die wel eens vertoont, wat men
anders bedekt houdt, maar hij denkt er niets kwaads bij.’
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Nog is het, voornamelijk in burgerkringen, waar men slechts nu en dan een boek ter
hand neemt en hoogst zelden den schouwburg bezoekt, regel, dat men alleen die
letterkundige werken ‘mooi’ noemt, waarin de deugd beloond en de ondeugd gestraft
wordt. Er moet volgens hunne meening, uit een roman of een drama iets nuttigs te
leeren zijn, er moet een zedelijke strekking in liggen, anders zijn ze niet voldaan.
De kunst hervormt echter op andere wijze dan de zedenmeester; zoomin als de
schilder of de beeldhouwer ‘zedelijke strekking’ behoeft te geven, om kunstwerken
te leveren, zoo min behoeft dat de dichter in proza of in verzen te doen.
TACO H. DE BEER.
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Nauwkeurig lezen.
(Vervolg van Noord en Zuid XVI, bl. 480).
XIII
(Uit Potgieterc Proza (3e dr.): 'Is maar een pennelikher. Van bl 266-280).
1. Welke twee bedenkingen weerlegt hier de schrijver als overgang van Gerrit en
Aagje tot de vierde type: Becker?
2. Om welke twee redenen is het voor een klerk zoo moeilijk makelaar te worden?
(Vgl. voor den term lippen de aant. op bl. 476 van jg. XVI.
3. Wat is transigeeren met een eed?
4. Wat zijn de bezwaren tegen het zich associëeren van een bekwaam
kantoorbediende met een gefortuneerd compagnon?
5. Licht de volgende uitdrukkingen toe:
‘Geprotesteerde traites, door B. en H. op een buitenlandsch huis getrokken,
maar die natuurlijk dadelijk gerembourseerd werden.’ ....‘eene traagheid, die week, zoodra zij 1 pct. contant aanboden.
Er waren geen nemers voor papier, zoo min voor kort als op tijd. Becker wist, dat er slechts vijf ten honderd van hwnne aanzienlijke vordering
te wachten viel. 6. Hoe vrijwaart de schrijver zich voor de beschuldiging, dat hij den toestand te
somber heeft geschilderd?
7. Wat is gijzeling?
8. Op welke wijze ergeren de buitenlandsche volontairs den klerk van middelbaren
leeftijd en hoe tracht hij zich over die ergenis heen te zetten?
9. Door welke twee staaltjes teekent de schrijver de drukkende afhankelijkheid
van den bedaagden kantoorbediende?
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10. Welke kleine uitval tegen de dierenapostels wordt hier ingevlochten?
11. Schets in enkele trekken het type, dat Doorne vertegenwoordigt.
12. Wat is de slotgedachte, die de schrijver nan deze type verbindt?

1. De zin: ‘.... den leeftijd, waarin dit beroep, waarin dat te huis om strijd stuiten’
maakt den indruk, dat er iets aan hapert. Waar ligt dit aan? Niet bedoeld wordt, dat
waarin eigenlijk waarop behoorde te zijn. (Waarom?)
2. Welke onnauwkeurigheden leveren de volgende zinnen op?
.... dat de wijsste wetten krachteloos werden.
.... toen hij de Jobsmare had doorgeloopen.
.... ja, veranderde het schier te hunner gunste.
Hoe zeldzaam is de afloop van verbintenissen van dien aard zoo weemoedig
bevredigend.
3. Welk bezwaar is er te maken tegen het gecursiveerde gedeelte van den volgende
zin: ‘Beide(n) gehuwd, moet ik mij zelven geweld aandoen, in geene schets van hun
gezellig verkeer uit te weiden.’
4. Van welken aard is het zinsverband tusschen (bl. 268):
‘Of wat is natuurlijker, dan dat de man.....’ en den voorgaanden zin?
5. Geef de beteekenis aan der volgende bijvoeglijke genitieven: het klimmen hunner
jaren, de kring der adspiranten, iets overonnoozels, de verbastering der zeden, de
algemeenheid des kwaads, de makelaars onzer dagen, veel jammers, de uitslag
hunner pogingen, de geriefelijkheden des levens, het gekeuvel der kleinen, wie onzer,
de helft zijns levens, het derde jaar hunner associatie, een hunner debiteuren, de
klacht der wisseljoden, eenige weken verblijfs op het land?
6. ‘Wanneer er dat eens bij was gekomen,’ zei de andere, terwijl hij, misschien
zuchtende, de rekening van den schoolmeester wegborg. ‘Verg hem niet, dat hij zijn
kroost op die der armen zende, enz.
Wijs den synesis of constructie naar den zin aan, die in dezen zin voorkomt, (d.i.
het gebruik van een aanduidend woord, meestal een voornwd., terugslaande op een
voorafgaand woord, dat de schrijver in zijn gedachten heeft, maar dat niet in den
vereischten vorm is uitgedrukt.) Een gelijksoortig voorbeeld geven de volgende
regels uit Potgieters Ommekeer (Poëzie II):
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‘Om straks met roezelooze leên
Op 't golfgewiegel voortgegleên,
Heur dans te hooren, om ons heen
Melodisch klinkend’

Evenzoo de beide eerste regels van P.'s Shakespeare's geboortedag:
Geen poëzie als die van 't moederharte
Wanneer zij bij de wíeg haars eerstlings zit!

In den volgenden zin uit De Zusters (3e dr. bl. 135) is het aanduidende woord een
werkwoord: ‘Maar zonder innigheid van gemoeg, die zich evenwel den eerste den
beste maar niet blootgeeft, zoude hun huiselijk verkeer, door zijne weinige afwisseling,
ondraaglijk vervelend zijn geworden, en nog doen zij het zich bij elkander niet.’1)

Bl. 280-284.
1. Hammink wordt hier genoemd: ‘oud-vrijer per systema en egoïst bij gevolg.’ Licht
deze qualificatie toe.
2. Aan welk terrein zijn de termen species (soorten) en genus (geslacht) ontleend?
Welke soorten van oud-vrijers geeft de schrijver hier al zoo aan?
Sentimental bachelor. Hiermede wordt het tijpe van gemoedelijke
oudvrijers bedoeld, gelijk ze bij herhaling in romans voorkomen,
celibatairs, die niet uit egoïsme eenzaam zijn gebleven, maar om de een
of andere sympathieke reden, en die hun fonds van teerheid verkwisten
aan hun neefjes en nichtjes of aan andere personen uit hun omgeving, aan
wie hun teleurgesteld hart zich hecht.
3. Welk satirisch trekje ligt er in de opsomming van Hammink's smulpaperijen?
4. Welke plaats wordt bedoeld met den ‘bak’ van den stadsschouwburg?
5. Wat is de bedoeling van de hier volgende ironische beschrijving van Hammink's
quasi-gevoeligheid? Wijs er de meest satirische trekjes uit aan.
Dries, Jans, Trui. Met deze namen typeert de schrijver de eigenaardige
gemeenzaamheid tusschen het voormalige vaste publiek van den
schouwburg op het Leidsche plein en de meest populaire artisten. Die
toestand is voorbij. Mevrouw Kleine-Gartman had indertijd nog een aantal
bewon-

1) Zie verder voor meer voorbeelden, ook van anderen aard van dit taalverschijnsel N. en Z.
XII (1889) bl. 553.
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deraars en bewonderaarsters, die geregeld van ‘Mietje Kleine’ spraken1).
Ook Kistenmaker uit Tivoli placht bij zijn vereerders met zijn voornaam
Frans, of ook wel als ‘Kissie’ aangeduid te worden. P.A. Morin heette met
het oog op zijn voorletters ‘Pa Morin’.
Casje, een koffiehuishouder op het Leidsche plein.
Ninus en Semiramis. Phedra. Augustus. Cinna. Orosman. Titus, de zoon
van Brutus. Al deze zinspelingen op het klassieke repertoire uit die dagen
zijn natuurlijk voor ons, die er zoover afstaan, hier en daar wat duister.
Zoo is het mij bv. onbekend, wat Augustus in Corneilles treurspel tot Cinna
zeide, al schijnt volgens den auteur iedereen het in die dagen geweten te
hebben. Ik vermoed, dat het de vermaarde tirade geweest zal zijn: (acte
V, sc III):
‘Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie.
Comme à mon ennemi je t'ai donné la vie;
Et malgré la fureur de ton lâche dessein,
Je te la donne encor comme à mon assassin.’

De zinspeling op Phèdre is duidelijker. Zij betreft Phèdre's wensch in Acte I, sc. III:
‘Dieux! que ne suis-je assise à l'ombre des forêts!
Quand pourrai-je, au travers d'une noble poussière,
Suivre de l'oeil un char fuyant dans la carrière?

Het bekende uitstapje bij Piepenbrink. Piepenbrink was in die dagen de eigenaar van
het hôtel 't Wapen van Amsterdam, het hoekhuis aan de Meesterlottelaan en de Dreef.
Op de plaats waar nu de fontein bij de Buitensociteit staat, was toen een open pleintje,
waar uit het hôtel tafels en stoelen geplaatst werden en dat een bij Haarlemmers en
vreemden geliefkoosd zitje aanbood. 't Is te begrijpen, dat Hammink dat uitstapje
liever in natura dan op een plaatje zag.
Het Spaansch Heidinnetje. Zie Cats' gedicht daarover, Zwolsche Herdrukken No.
1. Hammink zal de historie wel uit het bekende toonzelspel: Preciosa, of het Spaansch
heidinnetje gekend hebben.
6. Wat bedoelt de schrijver met ‘ongeroepen aansprekers van het klassieke treurspel?’
7. Welke motieven drongen Hammink eindelijk tot een huwelijk?
De aandacht zij hier gevestigd op Potgieters levendigen en van geest tintelenden
lossen stijl in deze en de vorige bladzijde. Fraai contrasteert daarmede dan de meer
gedragen stijl van de bij ‘Het valt moeilijk ernstig te blijven’ beginnende bespiegeling
over ongelijke huwelijken. Het geheel goed voor te dragen is eene opzettelijke
oefening overwaard.
8. ‘Goden en menschen! - hij trouwde de meid van zijne commensales!’ Waardoor
moet dit laatste glad verkeerd gebruikte woord vervangen worden?

1) Onder dien naam herdacht Bouwmeester de gevierde actrice nog in ‘In de
Directiekamer’ bij de opening van den Amsterdamschen Stadsschouwburg.
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1. Een talrijk soort kantoorbedienden. Waarom wordt de weglating van het voorzetsel
van in deze en dergelijke uitdrukkingen afgekeurd? Zijn die redenen met het oog op
de drie verschillende vormen, waarin een substantief een ander substantief bepalen
kan, (Vgl. mijn Ned. Spr. I, § 39 e, f en g en § 40 e) afdoende te achten? Waaraan
geeft echter de spreektaal blijkbaar de voorkeur?
2. Verliederlijken en vergierigaarden. Noem eens eenige werkwoorden, die op
volkomen gelijke wijze gevormd zijn en ook passieve beteekenis hebben.
3. Laat mij voorzichtig zijn. Is het gebruik van mij hier theoretisch juist? Hoe laat
het zich verklaren, dat in dergelijke zinnen, die een aansporing tot het subject bevatten,
de nominatief in de plaats van den accusatief getreden is?
4. ‘Vijf en twintig jaren, in de eerste tien van welke het publiek, geregeld ééns in
de week in tranen zwom bij de vertooning van een treurspel.’ Vergelijk dezen zin
met den volgenden uit het Rijksmuseum (blz. 316 en 317):
‘..... voor den ondergang, een volk berokkend, de bouwvallen van welks tempels
drie eeuwen later Europa's bewondering wekken.
Welke invloed is in de constructie dezer bijv. bijzinnen merkbaar? Is er ook
mogelijkheid op, het betr. vnwd. wat meer naar voren te brengen?
5. Verweekeling. Hoe moet dit woord, dat in al de mij bekende drukken in dezen
vorm voorkomt, eigenlijk zijn?
6. Zoo iemand, hij trok partij van de kunst. Voltooi den onvolkomen bijw. bijz.
van voorwaarde.
7. Een bewijs nog en gij schenkt mij de overigen. Waarom moet in het laatste
woord de n vervallen?

Bl. 284-288.
1. Hoe karakteriseert Potgieter hier in enkele sprekende trekken de vijf tot dusver
behandelde typen? En met welken vromen wensch kondigt hij de nu volgende
zesde en laatste aan?
2 Welke middelen geeft hij aan, waardoor een klerk nu en dan zich tegen zijn
ouden dag zekere mate van onafhankelijkheid weet te verwerven?
3. Zeg zonder beeldspraak: ‘daar zijn er, voor wie de schaduwen zich verlengen,
zonder dat zij hun ruste aankondigen.’
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4. Wat wist de oude vassal van zulke ellende? Welk woord zou hier beter passen
dan vassal?
Morgenster. Een middeleeuwsch wapen, bestaande uit een knods, aan een
uiteinde voorzien van een bal met ijzeren of koperen punten, die daardoor
eenigermate op een ster geleek. Soms was de bal met een klein eind ketting
aan den knods verbonden.
Strijdakst = strijdbijl.
5. De bureaucratie, die ons uitmergelt. Wat verstaat men door bureaucratie? En aan
welk gebied is uitmergelen ontleend?
Bureaucratie is de te overmatige invloed der ambtenaarswereld. Zij behoort
thuis in een absoluut regeeringssysteem en is althans eenigszins afgenomen,
sedert het zelfbestuur der volken zich heeft uitgebreid. Buiten haar neiging
tot willekeur is het de fout der bureaucratie steeds geweest, dat zij, de
doelmatigheid aan de nauwkeurigheid opofferende, steeds tot een
omslachtige en daardoor kostbare behandeling van zaken geleid heeft.
Onder mergel verstaat men in het algemeen verschillende grondsoorten,
die alle veel koolzure kalk bezitten en daardoor zeer vruchtbaar zijn.
Worden op een terrein jaren achtereen producten geteeld, die veel voedende
bestanddeelen aan den grond onttrekken, zonder dat dit door bemesting
vergoed wordt, dan wordt zulk een grond uitgemergeld.
6. Om welke redenen kan een wetsontwerp worden verworpen, terwijl toch de
overgroote meerderheid de billijkheid van het beginsel erkent?
7. Op welken grond wordt hier de menschenkennis van den bij het ontwerp
betrokken minister geprezen?
8. Wat is een automaat? Waarom valt de geëmployeerde (ambtenaar) minder dan
de klerk onder de automaten te betrekken?
9. Hoe verdedigt de schrijver der kantoorbedienden recht op pensioen?
10. Op de vraag: ‘Waar blijft Loman toch?’ volgen drie antwoorden, die volgens
den schrijver op die vraag niet passen zouden. Welke kenmerkende trekken van
Loman's karakter en levensomstandigheden vallen uit die antwoorden af te
leiden?
11. Zeg zonder beeldspraak: ‘Sloten of Ouderkerk is zijn Ultima Thule geworden.’
Thule was in de geographie der Ouden een fabelachtig eiland (of
eilandengroep) in het uiterste Noordwesten van Europa. Men houdt het er
voor, dat de Shetlands-eilanden er mee bedoeld werden. In de Latijnsche
poëzie wordt Thule of Ultima (uiterste) Thule herhaaldelijk voor het
Noordelijkste uiteinde der wereld gebruikt.
Voor niet-Amsterdammers zij hier nog bijgevoegd, dat de Slatuintjes de
naam is voor een veldweg, die langs een reeks van moestuinen van de
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12. Wat bedoelt de schrijver vermoedelijk met zijn ‘Ik spaar u het overige’, als
mevrouw den ouden Loman bij de trap ontmoet?
13. Door welke fraaie en hooge wending geeft P. aan de schildering dezer laatste
type zulk een treffend slot?
Pius VII werd, toen hij aan Napoleons eischen niet wilde toegeven, den
16en Mei 1809 door dezen van zijn wereldlijke macht vervallen verklaard
en als gevangene eerst naar Savona en kort daarop naar Fontainebleau
gevoerd. Eenstemmig zijn de geschiedschrijvers in hun lof over den hoogen
en voornamen eenvoud van dezen kerkvorst.
1. Tot welke kleine correcties geven de volgende zinnen aanleiding:
.... den kring, waarin men geboren, voor wien men gevormd werd.
.... bij een komenijsman.
.... den klerk, die meer van zijnen patroon inschikt dan de ambtenaar van
zijnen superieur.
Hij heeft meer voor u gedaan, dan al die dagen en maanden en jaren der zaken uws
vaders te wijden.
.... kwam Loman, vermagerd en aêmechtig, zijne plaats hernemen.
.... ontmoette mevrouw hem toevallig bij den trap.
2. Ontleed den volgenden zin in zinnen:
‘Al ziet gij zeldzaam een man, die al grootvader is - en toch nog
kantoorbediende - des middags naar de beurs strompelen, om dezen of
genen jongen man in een anderen hoek dan dien van het huis op te sporen,
en hem te verzoeken, eens bij den patroon te komen, - daar zijn er, voor
wie de schaduwen zich verlengen, zonder dat zij hun ruste aankondigen.’
3. In den voorgaanden zin is het woord zeldzaam verkeerd gebruikt. Vooreerst is het
hier bijwoord en zou het daarom in ieder geval zelden moeten zijn. Maar daarin
schuilt het gebrek niet. Zeldzaam of zelden moet door een geheel andere uitdrukking
vervangen worden. Door welke, kan blijken uit de volgende zinnen van eenvoudiger
bouw, met dezelfde fout er in:
Al komt hij zelden te laat, in den regel is hij op zijn tijd.
Al regende het zelden, over het geheel hadden wij mooi reisweer.
4. ‘Er is iets verschoonlijks in de aarzeling, waarmede men er toekomt een ouden
klerk van zijne werkzaamheden op het kantoor te ontslaan, schoon men hem zijne
bezoldiging blijft uitbetalen.’ Welk voegwoord zou hier beter passen dan schoon?
5. ‘Voor twintig, tien jaren nog zou de patroon zelf eens hebben gaan zien.’
De zin wijst op een verschijnsel, dat nog in enkele andere gevallen voorkomt bij
een voltooiden tijd van werkwoorden, die door
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een infinitief zonder te gevolgd worden. Wijs den aard van dit verschijnsel aan, ook
naar aanleiding der volgende voorbeelden. Vergelijk daartoe:
Het heeft niet mogen baten, en

Het is ons niet mogen gelukken.

Hij heeft moeten betalen.

Hij is moeten heengaan.

Hij heeft niet kunnen schrijven, en

Hij is niet kunnen klaar komen.

Hij heeft niet willen eten.

Hij is niet willen achteruitgaan.1)

6. ‘Of de avond van zijn leven de ellende van ochtend en middag opwoog!’ Waarom
de hier gebruikte wijs?
7. Benoem de gecursiveerde zinnen:
Eere den Minister, die menschenkennis genoeg had, den staat noch eerlijke,
noch ijverige dienaren te durven beloven, als enz.
Als gij, d.e toen wellicht nog in de wieg laagt, of zorgeloos speeldet of
stoeidet, getroeteld kind als gij waart, rijke jongeling als gij heettet,... enz.
‘Waar blijft Loman toch?’ vraagt de nog jeugdige patroon, eene plaats
aan den lessenaar ledig ziende.
Het antwoord is: ‘Loman heeft de jicht!’
8. Benoem evenzoo de gecursiveerde zinsdeelen:
Het bewaart voor den vloek, van een enkele af te hangen.
De laatste valt nauwetijks onder de automaten te betrekken.
Geenerlei licht schemert den donkeren nacht door.
Sedert hij getrouwd is, enz.
De boodschap blijft ‘pijnlijk!’
Het einde is toch de dood.
Hij zou haar voorgaan.

Bl. 288-291.
1. Tegen welke tweeledige beschuldiging gaat de schrijver zich thans verdedigen?
2. Door welk argument en welke erkentenis verweert hij zich tegen het eerste
gedeelte van het verwijt?
3. Wat is ‘praktikale’ vroomheid?
4. Hoe weert de schrijver de beschuldiging af, dat hij de klerken geëdealiseerd
heeft?
5. In welk geval had men hem daarvan wel kunnen beschuldigen?
1) Voorzoover ik heb kunnen nagaan, komt dit verschijnsel alleen bij kunnen, mogen, moeten
en willen voor. Het is blijkbaar een soort van contaminatie (besmetting), m.a.w. invloed van
een woord, dat feitelijk geen invloed hebben mag. Het voorbeeld van P. bij gaan is er een
uitbreiding van.
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7.
8.
9
10.

11.

een der zeven. Indien we tot zeven typen zullen komen, wie moet dan meegeteld
worden.
Wat zegt de schrijver omtrent het ‘genie.’
Wat geeft hij thans als de eigenlijke strekking van zijn stuk aan?
Verklaar de achtereenvolgende beeldspraak, die P. zelf aanleiding geeft om te
zeggen: ‘Ik moet oppassen, of de eene leenspreuk volgt de andere.’
In welk gedeelte van het stuk heeft P. ook al over die hokvastheid der
Nederlanders beklaagd, welke hij hier door een reeks van spreekwoorden
bewijst?
Welke strekking heeft het verhaal, dat hier volgt omtrent den edelmoedigen
koopman, die op zoo royale wijze zijn personeel gedacht?
Rara avis = zeldzame vogel.

1. Welke correcties vereischen de volgende zinnen:
Ik haast mij dien verkeerden indruk voor te komen.
Uit den geur der spijzen in den hoogen en langen gang.
Het was of het hoofd des huizes, dat zóó zijn feestdag vierde, de jongelui
tot zijn gezin betrok.
Ga henen en wordt warm.
2. ‘Die aanvullingen slechten de maatschappelijke klove niet, het is waar.’ Is
slechten hier goed gebruikt?
3. Tot welke rubriek moet de gecursiveerde bijzin in den volgende zin bebracht
worden: ‘Al geef ik me er door bloot aan den schijn, als twijfelde ik aan den
indruk (mijner schetsen en groepen). Wat bijzonders is er omtrent den vorm op
te merken? Door welke verandering is hij tot het meer gewone type te brengen?
4. Tot welke woordsoort behoort dat in: ‘in den waan, dat hij gelukkigen maakte.’
5. Waarvan is Jan de personificatie in: ‘zou ik Jan willen toeroepen’ en later: ‘die
Jan weleer van zijne naburen onderscheidde.

Bl. 292-295.
1. Op welke wijze maakte P. thans den overgang tot een nieuwen terugblik op de
17e eeuw.
2. Welke ongunstige omstandigheden verhoogen de superioriteit van het
voorgeslacht uit die dagen?
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3. Welke bedenking wordt hier terloops vermeld en op welke wijze wordt zij door
den schrijver wederlegd of althans getemperd?
4. In welke opzichten toonden onze voorouders hun lust om zich te verplaatsen?
5. Op welke wijze worden de argumenten (welke?) bestreden, waarmede men nu
allicht de overbodigheid van die neigieg mocht willen verdedigen?
6. Welke bedenkingen van opvoedkundigen aard stelt P. hier als ongegrond ter
zijde?
7. Op welke punten behoeft z.i. Nederland volstrekt niet achter te staan bij
Engeland?
8. Waarom wordt de industrie ‘een gevaarlijke boom’ geheeten?
9. Wat verweet men in die dagen aan de Nederlandsche Handelmaatschappij en
hoe komt P. daartcgen op? In welke studie uit den Proza-bundel stemt hij zelf
met dat verwijt in?
De Handelmaatschappij werd opgericht 19 Maart 1824, met het veelzijdige
doel om door dit handelslichaam handel, scheepvaart, visscherij, landbouw
en industrie in Nederland en zijn overzeesche bezittingen te bevorderen.
Willem 1 schreef voor 4 van de 12 millioen in en waarborgde den
deelhebbers een rente van 4½ pCt. De Maatschappij beperkte zich echter
weldra alleen tot het overbrengen en verkoopen der
gouvernementsproducten, waarvan zij het monopolie had. Van dien tijd
dagteekent haar bloei. Daar zij geen eigen vloot bezat, maar steeds schepen
huurde, had dit een gunstigen invloed op den scheepsbouw. Het nadeel
echter was, dat, door de gemakkelijke winsten verleid, onze reeders zich
weldra tot een ‘schuitjevaren’ op Indië bepaalden, gelijk het spottend
genoemd werd. Zoo leed Nêerlands wereldhandel er schade onder en
verslapte onder den invloed van het monopolie het particuliere initiatief.
10. Welke goede en welke kwade zijde van den effectenhandel wordt hier
aangegeven?
11. Waarvan verwacht P., - al werkt hij de gedachte, om bij zijn onderwerp te
blijven, niet uit - een beperking der geldbelegging in staatspapieren? (Verklaar:
‘bezittingen in portefeuille).
12. Wat beslist intusschen bij de opgesomde gelijkheid Engelands overwicht?
13. Welk ingewikkeld, maar toch niet onduidelijk, schoon verzacht verwijt, doet
P. hier verder aan den Nederlandschen handel?
14. Welke vereenvoudigingen acht hij noodig met oog op de concurrentie?
Reminiscentiën, herinneringen, maar hier beter: overblijfselen.
Toen Jan monopolist was, toen de Ned. handel nog weinig of geen
mededinging ondervond.
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Rafactie-meesters in tabak worden hier onder de volgens P. overbodige
tusschenpersonen in den handel genoemd. Rafactie is in den tabakshandel
een korting voor ‘versche beschadigdheid door zee- of zoet water, oude
beschadigdheid, verbroeid, verstikt, vergaan, asschig of voor in het vat
verpakt los gruis, zand, steentjes of andere vuiligheid, of ook voor dof en
onfrisch, welke Rafactie door Rafactiemeesters, als het vat gestroopt op
schaal staat, naar billijkheid wordt geschat en gewaardeerd.’1) Deze
Rafactiemeesters worden door B. en W. onder eede aangesteld en moeten
personen zijn ‘van erkende kunde in het artikel tabak en van een goed
zedelijk gedrag.’ De handel was voorheen verplicht van hun diensten
gebruik te maken; tegenwoordig bewijzen zij die alleen, als ze verlangd
worden. Zij genieten 37½ ct. per vat, zoowel van den kooper als van den
verkooper. De laatste verordening der gemeente Amsterdam op de
Rafactiemeesters in de tabak dagteekent van 10 Dec. 1862, met wijzigingen
van 1878 en 1888.
15. Resumeer de opwekking, die de schrijver thans aan de vermogende jongelui
laat volgen.
16. Wat moet de natuurlijke gang van zaken zijn voor jonge mannen, waar wat in
zit?
Het loffelijke voorbeeld, waarop P. hier zinspeelt, is mij niet bekend. Was
het wellicht Mr. F.A. van Hall, die in 1842 minister van justitie werd?
17. Met welke waarschuwing sluit Potgieter?
De aangehaalde verzen zijn een fragment uit de profetie van de Vecht tot
de Amstellandsche Jofferen uit Hooft's treurspel Geeraerdt van Velsen.
De paraphrase luidt als volgt:
‘Want nergens is een onverwachte val eerder mogelijk dan op steile toppen,
nergens het staan gevaarlijker dan op der bergen kruinen, nooit het omslaan
van het vaartuig en het verzinken in de diepte spoediger te wachten, dan
wanneer het voor den wind gaat. Desgelijks voorzie ik, dat uit gewoonte
aan weelde de goede zeden zullen verbasteren en de wijze wetten in
minachting zullen geraken. Doch daartegen zullen door hun voorbeeld de
voortreffelijksten zich verzetten, uitblinkende als edelgesteenten in goud
gevat.’
Gijpen, een term uit het zeewezen voor: wind vatten en dreigen om te
slaan. Eigenlijk een wisselvorm van gapen: naar adem snakken; Vgl. de
uitdrukking: Hij ligt op het gijpen (op sterven) of ook: op het apegapen.
Vgl. Verdam, Mnl. Wdb. op gipen.
Wenst = gewenning, gewoonte. Zoo staat ook woonst naast woning,
verlangst naast verlangen, winst naast winning. (Vgl. de leus van Warnar
uit Vondels Leeuwendalers: ‘Alles om winningh.’
1) A.B. Strabbe. Vernieuwd Licht des Koophandels, 2e dr. 1846, bl. 93.
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Gelijk kan hier niet als voegw., maar moet als bijw. van wijze opgevat
worden in den zin van zoo ook.
C.H. DEN HERTOG.
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Bloemlezing uit het woordenboek der Nederlandsche taal.
Derde Deel. - Tweede Aflevering.
Boer. - Bolzaad.
Boert. Voorheen ook boerde en boerte. Het Oudfransche bourde, waarvan ons woord
gevormd is, beteekent ‘spel, jok, leugen, bedrog’ en is, naar men gist, ontleend aan
bohart, bouhourt, dat ‘steekspel’ beduidt. In de Middeleeuwen is het bij ons in gebruik
gekomen en is thans nog niet geheel in onbruik. Voorheen had het woord meer den
zin van ‘grap, klucht’; tegenwoordig komt het meer in de collectieve beteekenis van
‘spotternij, scherts’ voor. In de jongere taal komt het bijna alleen nog voor als
historische term, met betrekking tot de voorheen aldus genoemde comische,
burleske-geschriften, die thans den meer verfijnden geest en smaak minder behagen
en dus in de min gunstige beteekenis van ‘laffe, platte, grove aardigheden’. Misschien
heeft de onwillekeurige bijgedachte aan boer ook eenig aandeel aan de verachtering
van het woord.
Boete. Dit woord, dat in de Germaansche talen in onderscheidene vormen voorkomt,
beteekende oorspronkelijk ‘herstelling, aanvulling van iets, dat gebroken of gescheurd
is.’ Het wordt in 't bijzonder gebezigd als rechtsterm in den zin van ‘straf, bestaande
in de betaling eener geldsom’ en bij uitbreiding die ‘geldsom’ zelve. In het oude
recht was de boete het ‘aan de benadeelde of beleedigde partij ter schadevergoeding
en verzoening betaalde, gewoonlijk in geld.’ De boete was onderscheiden van de
breuke. De laatste (dus genoemd naar het breken van den volksvrede) werd aan de
overheid betaald. Later werden deze begrippen niet zoo streng meer uit elkander ge-
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houden, zoodat de boete, die dan beide in zich vereenigde, niet zelden tusschen de
beleedigde partij en den rechter werd verdeeld. Tegenwoordig beteekent boete alleen
het ‘aan den staat of eenig ander bevoegd gezag uitbetaalde’, terwijl schadevergoeding
gebezigd wordt, als het eene teruggave aan de beleedigde partij geldt.
In godsdienstigen zin beteekent boete de ‘genoegdoening, door den zondaar wegens
zijne zonden aan God verschuldigd, strekkende tot goedmaking der schuld en tot
verzoening van God’. Eerst na de Middeleeuwen in dezen zin gebezigd; het
Middelnederlandsch gebruikte meestal het Latijnsche penitencie, dat ook bij de
hedendaagsche Katholieken nog het gewone woord is. Daarnaast staat bij dezen
boetvaardigheid, dat ook de Protestanten van ouds bezigen: in den Statenbijbel en
de liturgische geschriften der Hervormden komt boete in deze beteekenis zelden of
ooit voor.
Boetpsalm. Dit is de naam van een der zeven Psalmen (Psalm 6, 32, 38, 51, 102,
130 en 143), dus genoemd naar den inhoud. Zij worden in de Roomsche Kerk bij
onderscheidene gelegenheden gezongen, vooral Psalm 51 en 130, het Miserere en
het De Profundis. Deze beide zijn door vertaling en toonzetting van ouds beroemd.
Boetstraf. De term boetstraf, hoezeer weder overgenomen in de officieele
Nederlandsche vertaling van het herziene Belgische Strafwetboek van 1867 is reeds
herhaaldelijk en te recht afgekeurd als onduidelijk en onjuist. Immers neemt men
boete hier in den gewonen zin van ‘geldboete’, dien het woord als rechtsterm in de
laatste eeuwen heeft gehad, dan is boetstraf te beperkt, daar de geldboete slechts
ééne der peines correctionnelles is. Hecht men aan boete daarentegen de minder
gewone algemeene beteekenis van ‘straf’, dan is de samenstelling eene tautologie,
die het begrip, dat uitgedrukt moet worden door geen enkel kenmerk van andere
straffen onderscheidt: immers ‘van elke straf kan gezegd worden, dat zij is eene boete
voor het schenden eener bepaling van de strafwet.’ Hetzelfde geldt natuurlijk van
boetstraffelijk, dat in het gewijzigde Belgische Wetboek van Rechtspleging in
strafzaken van 1874 evenzeer behouden is.
Boezelaar. Dit woord is waarschijnlijk afgeleid van den stam van boezelen met
aar. Dit werkwoord schijnt vroeger gebruikt te zijn in den zin van ‘redderen,
schoonmaken.’
Boezeroen. Dit woord, zoowel als de min of meer afwijkende vormen, in
Zuid-Nederland in gebruik, kan ontstaan zijn uit het Fransche bourgeron, dat dezelfde
beteekenis heeft, terwijl de afleiding onzeker
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is. Waarschijnlijk bestaat er tusschen dit woord en boezelaar geen etymologisch
verband.
Bogger. Dit woord is evenals het Engelsche bugger ontleend aan het Fransche
bougre, Middellatijnsch bugari, bugeri, eigenlijk de benaming van het volk der
Bulgari, in de Middeleeuwen als ketters berucht. Vandaar is het woord synoniem
geworden van ketter en is als zoodanig ook op de Albigenzen toegepast. Daar dezen
ook werden beschuldigd van onnatuurlijke zonde, kreeg het woord dien zin en werd
later een scheldwoord zonder bepaalde beteekenis. Boggeren en boggerij zijn
afleidsels van dit woord.
Bok. In den zin van ‘flater, grove fout’ komt dit woord voor in de uitdrukking een
bok schieten of maken. Deze zegswijze, die ook in het Duitsch voorkomt, schijnt uit
die taal in het Deensch en Zweedsch te zijn overgegaan; doch het staat niet vast,
waar zij oorspronkelijk te huis behoort. In het Nederlandsch zegt men ook wel een
kalf, varken, kraai, kemel schieten; doch deze schijnen jongere vervormingen te zijn.
Verschillende verklaringen zijn beproefd. Het verhaal van den jonker, die op de
snippenjacht in plaats van een snip bij ongeluk een bok schoot, verdient natuurlijk
geen geloof, ook al ware hierbij niet een geitebok, maar een bokje of halve snip
bedoeld: blijkbaar is deze laatste beteekenis juist de aanleiding geweest tot het
verzinnen der geschiedenis. De gissing, in Kluge's Etymol. Wörterbuch geopperd,
dat Nieuwhoogduitsch Verstosz, ‘vergrijp’ de aanleiding is geweest tot eene
schertsende opvatting van Bock (het stootende dier), verklaart de uitdrukking een
bok schieten nog niet, en zou bovendien alleen aannemelijk zijn, wanneer bewezen
ware, dat de zegswijze in het Nieuwhoogduitsch ontstaan en van daar naar elders
gebracht is. Binnen de grenzen onzer taal heeft men de uitdrukking willen verklaren,
door ze op te vatten als door volksetymologie ontstaan uit het in de 17de eeuw
voorkomende een beuk hebben, ‘niet wel bij het hoofd zijn’; vergelijk: een slag van
den molen beet hebben, van Lotje getikt zijn. De overgang van een beuk hebben tot
een bok maken of schieten schijnt echter, noch wat den vorm noch wat de beteekenis
betreft, natuurlijk genoeg om zonder nadere analogieën voetstoots te worden
aangenomen.
Toch ligt de oorsprong misschien in een met bovengenoemd beuk nauw verwant
woord bok, in het Westvlaamsch nog bekend in den zin van ‘stoot, slag.’ Dat men
dit woord ook in onze uitdrukking aantreft, wordt vooral waarschijnlijk door de
opmerkelijke analogie
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van eenige Skandinavische woorden, waarin genoemde beteekenis ligt. Het is evenwel
niet recht duidelijk, hoe deze uitdrukkingen aan de tegenwoordige, ongunstige
beteekenis zijn gekomen. Misschien moet men denken aan het eigenaardig geluid
bij een misworp in een kegelbaan, waarheen een der Noorsche woorden verwijst.
Hoe dit zij, indien de oorsprong inderdaad hier te zoeken is, zou men gissen, dat de
uitdrukking oorspronkelijk geluid heeft: een bok slaan (vergelijk: een slag slaan,
bluf slaan), vervolgens een bok maken, wat eindelijk door de bijgedachte aan een
geitebok, in scherts vervormd tot een bok schieten. Doch ook dit laatste werkwoord,
opgevat in de oudere beteekenis van ‘laten gaan,’ kan reeds oud zijn. Vergelijk: einen
Fehler schieszen, einen Blinden schieszen, ‘missen’ eine Lerche schieszen, ‘voorover
vallen.’ Het bovenstaande is echter niet veel meer dan eene gissing: stellige zekerheid
is hier voorshands niet te verkrijgen.
Bokaal, ook pokaal en soms pokel. Uit de Romaansche talen overgenomen; Fransch
bocal, uit een Grieksch woord, dat ‘vaatwerk’ beteekent. Het vrouwelijk geslacht in
onze taal vindt misschien zijne verklaring in een ouderen vorm bocale, die om de e
als vrouwelijk werd opgevat. De bijvormen pokaal en pokel zijn, behalve door den
invloed van het Hoogduitsch, zeker mede ontstaan door de bijgedachte aan het
Latijnsche poculum.
Bokking. Deze vischnaam komt in gewijzigde vormen in eenige Germaansche
talen voor en was ook reeds in het Middelnederlandsch bekend.
Naast bokking en den afgesleten vorm bokkem, beide met verschillende
klankwijzigingen voorkomende, staat eene andere reeks van vormen: bokshering,
boksharing, bokshorn, enz. Uit de onderscheidene woordenboeken blijkt, dat de
laatste vormen vroeger in Zuid-Nederland te huis behoorden en er ook thans nog
voorkomen, terwijl de eerste uitsluitend in het Noorden gangbaar waren en zijn. Het
Engelsch heeft, vreemd genoeg, geen bijzonder woord voor den gerookten haring.
Noch de onderlinge betrekking, noch de oorsprong van al deze Nederlandsche
benamingen is volledig bekend. Gemeenlijk ziet men in het eerste lid den naam van
het gehoornde dier: de naam bokshoorn zou den visch gegeven zijn om de
overeenkomst, hetzij in vorm, hetzij in hardheid, met den hoorn van een bok, of wel
(zooals Kiliaan gist) om zijn onaangenamen stank; bokshoren zou
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dan later, door volksetymologie met haring in verband gebracht, tot boksharing
verloopen zijn. Deze verklaring schijnt vrij gezocht: inderdaad bestaat die onderstelde
overeenkomst niet of nauwelijks. Daar evenwel ook het Engelsche buckhorn de naam
is voor een anderen visch (gedroogde wijting), mag de mogelijkheid, dat de visch,
om welke reden dan ook, naar den bok is genoemd niet ontkend worden.
Doch al ware bokshoorn eene oude, onverbasterde benaming, dan zouden daaruit
toch kwalijk de andere namen bokking, enz. verklaard kunnen worden: eene zoo
ouden krasse verminking van bokshoorn tot bokking (dat reeds in het
Middelnederlandsch ter zelfder tijd als bokshoorn gevonden wordt) is zeer
onwaarschijnlijk. Daarbij komt, dat een dergelijke vischnaam op -ing op zich zelf
geenszins ondenkbaar is, integendeel zeer wel echt kan zijn; vergelijk Nederlandsch
grondeling, haring, houting, nesteling, paling, spiering, wijting, meerendeels oude
woorden. Indien bokking dus niet uit bokshoorn ontstaan is, mag men gissen (gelijk
reeds Bilderdijk in zijne Verklarende Geslachtlijst gedaan heeft), dat het woord
zooveel beteekent als: droge visch, drogeling, of wel: door het drogen bruin, rood
of geel geworden visch. Immers, aan die eigenschappen zijn de meeste andere
benamingen ontleend: droge haring, roode haring; Engelsch, dry herring, red herring.
Nu bestaat er in het Noorsch eene groep van woorden, boken, enz., die alle tot
grondbeteekenis, ‘drogen’ hebben. Is deze verklaring de ware, dan zou naast bokking
ontstaan zijn boksharing en bij verbastering, bokshoorn.
Bokking. Stekelijk of vinnig, scherp gezegde, berisping. Nog slechts bekend in de
bekende uitdrukkingen: een bokking geven (krijgen, verdienen). Hoogst waarschijnlijk
hebben we hier te doen met bok, dat ‘slag, stoot, stomp’ beteekent, welks
meervoudsvorm bokken reeds vroeg aanleiding gegeven heeft tot de woordspeling
met bokken, voor bokking. Later voegde men hieraan in scherts nadere bepalingen
toe als droog, Harderwijker, enz., totdat bij het in onbruik raken van het woord bok,
de oorsprong geheel vergeten werd en men de uitdrukking trachtte te verklaren uit
den vischnaam.
In het volgende versje vindt men eene woordspeling op het woord bokken, in
verschillenden zin gebruikt. R. Visscher, Brabbelingh, 86:
De Thuyn-man wint met moeyelijck Bocken sijn broodt,
Om 't vel te verkoopen slaet de Boer de Bocken doot.
De geroockte Bocken verkoopen die van Enckhuysen duer;
En als Mieuwes een Bocken om niet krijght, soo siet hy suer.
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Bolland. Koppeling van bol en land. Moerassig, veenachtig land. In het volgende,
nog heden bekende rijm, ook in den geslachtsnaam Bolland. Poirters, Masker, 37:
Hollandt, Bollant,
Zeelandt, Geenlandt,
Ick houdt aen de Heykant.

De laatste regel luidt tegenwoordig meestal: Ik hou 't met den heikant.
Bolleboos. Uit het Hebreeuwsche baal bajis, dat ‘heer des huizes’ beteekent;
denkelijk uit de dieventaal overgenomen.
Bollen. Aanstaan, bevallen, genoegen doen, lijken. Meest onpersoonlijk of met
een voornaamwoord tot onderwerp. Thans slechts hier en daar in de gemeenzame
spreektaal voorkomende. Eene afdoende verklaring van dit alleen in het
Nieuwnederlandsch voorkomende werkwoord is nog niet gegeven. Men heeft het
willen opvatten als: bol, rond maken, doen zwellen van trots of genoegen; de bepaling
zou dan eigenlijk in den 4den naamval staan. Ook heeft men het begrip: bevallen
willen afleiden uit dat van: rollen, of uit dat van: rond worden; doch hieruit zou zich
eer eene beteekenis als: gedijen, gelukken ontwikkeld hebben. Even weinig voldoet
een andere verklaring, volgens welke het eigenlijk zou beteekenen: het is hem naar
den bol, naar het hoofd, d.i. naar zijn zin.

Tweede Reeks. - Twaalfde Aflevering.
Onpartijdig. - Ontoerekenbaar.
Ons, zelfstandig naamwoord, meervoud onsen. Waarschijnlijk niet rechtstreeks
ontleend aan het Latijnsche uncia, maar aan het Fransche once. Het onzijdig geslacht
moet zeker wel verklaard worden uit de analogie met pond, lood. In onze taal als
naam van een gewicht, meestal, gelijk bij de Romeinen, het twaalfde deel van een
pond, doch, evenals in andere landen, niet zelden ook een ander gedeelte. In het
medicinaal gewicht is deze verdeeling nog bewaard gebleven, maar voor 't overige
is een ons het vijfde deel van een oud pond. Thans echter is het woord minder
gebruikelijk geworden, sedert het kilogram als gewichtseenheid is aangenomen.

Noord en Zuid. Jaargang 17

344
Ons, bezittelijk voornaamwoord. Sommige Germaansche talen hebben vormen met
een r-suffix, b.v. het Engelsche our en het Duitsche unser. De thans regelmatige
verbuiging is niet geheel oorspronkelijk: de verschillende possessiva hebben van
ouds elkanders vormen gewijzigd. De nominatief luidde in het Middelnederlandsch
aanvankelijk onse in de drie geslachten. Vandaar ziet men nog in de 17de eeuw onse
in het neutrum, b.v. in de Statenoverzetting, Mattheus 6 vs. 11: Ons dagelicks broot
geeft ons heden.
Deze vorm staat ook praedicatief, waar de hedendaagsche taal alleen ons kent;
b.v. Genesis 31, vs. 16: Al de rijckdom, die Godt onsen vader heeft ontruckt, die is
onse, ende onser sonen.
Omgekeerd vindt men reeds in de Middeleeuwen en ook later nog een vorm ons
in het mannelijk en vrouwelijk, en zelfs in het meervoud, naar het voorbeeld van
mijn, dijn, zijn. Van elk der drie volgt hier een bewijsplaats.
Ons, mannelijk enkelvoud. De Casteleyn, Konst van Rhetorycke, 67:
Ons edel Keyser Carolus, noit iemends ghelijcke,
Quintus in d' Imperie, elck weet dat naect.

Ons, vrouwelijk enkelvoud. Van Beaumont, Gedichten, 39:
Maer oordeelt aen de proef, of uwe Martialis
Niet al te bot en boersch in ons Hollandsche tael is.

Ons, meervoud. Vlaerd. Redenr. bergh, V: Met consent van ons Magistraten.
Bij schrijvers van de 16de eeuw vindt men soms onser, dat naar het voorbeeld van
het Duitsche unser gevormd is Marnix, Byencorf, II. 4: Des Saterdaechs op den
Paeschavondt bidden sy onser Godt.
In uitdrukkingen als ons aller moeder en dergelijke moet ons als persoonlijk
voornaamwoord worden opgevat.
Onstukken, waarnaast minder juist ontstukken, bijwoord. Koppeling van het
meervoud stukken en het voorzetsel on, een toonloozen vorm, die ook voorkomt in
ontwee, waarnevens het Middelnederlandsch ook entwee en intwee heeft. Uit welken
vorm dit on is ontstaan, valt moeilijk te zeggen: wellicht uit in, misschien ook uit
an. Thans is het woord verouderd.
Ont. Dit onscheidbaar voorvoegsel duidt, volgens zijne grondbeteekenis, ‘tegen,
tegenover’ aan. Daaruit zijn twee tegenovergestelde beteekenissen ontstaan, die van
‘in eene richting naar iets toe’ en die van ‘in eene richting van iets af.’
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Ont in den eersten zin heeft betrekkelijk weinig voorbeelden op geleverd in de
Germaansche talen. Duidelijk is deze beteekenis van ont in ontbieden, ‘tot zich
bieden,’ waarin bieden den oorspronkelijken zin heeft van ‘zeggen, bevelen.’
In eenige werkwoorden duidt ont oorspronkelijk het begin der handeling aan,
zooals in ontbijten, ontbranden, ontgloeien, ontslapen. Deze beteekenis van het
voorvoegsel is waarschijnlijk ontstaan uit het begrip ‘verwijdering, te voorschijn
komen’; het ontbranden beteekent b.v. de handeling op dat oogenblik, waarop de
vlam, het vuur te voorschijn komt.
Enkele werkwoorden met ont kunnen niet gevoegelijk naar hunne vorming
verklaard worden, hetzij omdat de beteekenis van het voorvoegsel niet duidelijk is
ten opzichte van 't geheel, als in ontblooten, hetzij omdat het grondwoord in de
vereischte beteekenis in 't Nederlandsch niet bestaat, als in ontcijferen.
Ontberen. Volgens Grimm eene afleiding van het Oudgermaansch beran, in den
zin van: bij zich dragen, hebben met ont; derhalve eigenlijk: niet hebben, missen.
Volgens Kluge staat het woord in verband met baar, ‘bloot’. Oorspronkelijk werd
het door een 2den, later door een 4den naamval gevolgd.
Ontbieden is gevormd van bieden, in den ouden zin van ‘bekend maken’ en ont,
in de beteekenis van ‘tegemoet’.
Ontfermen. Het tweede lid des woords is hetzelfde als barmen in erbarmen en is
afgeleid van het Gothisch arman, dat ‘medelijden hebben’ beteekent; de kracht van
ont laat zich niet wel verklaren.
Oudtijds werd het werkwoord ook niet wederkeerend gebruikt en wel met een
2den naamval, met een bepaling met over, met een 3den naamval en als overgankelijk
werkwoord. Van elk volgt hier een voorbeeld.
Met een genitief: Coornhert, Odysseus, I 1b:
Al de goden ontfermden sijnder.

Met over: Aangehaald werk, I. 29b:
Sy ontfermt over u gheclach.

Met een datief: Van Ghistele, Virg. Aeneis, fol. 65a:
Ontfermt desen huyse.

Als overgankelijk werkwoord, in den bedrijvenden vorm: Cats, Werken, II. 125.
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Daer-en-boven is de Vader bij sententie van den selven Raet toegestaen, sijn Dochter,
soo 't hem geliefde, te mogen ontfermen. En in den lijdenden vorm: Statenbijbel, 1
Petr. 2, vs. 10: Gy.... die eertijts niet ontfermt en waert, maer nu ontfermt zijt
geworden.
Ontginnen. Van het op zich zelf niet voorkomende ginnen met ont. Omtrent de
beteekenis van ginnen bestaan twee gissingen. Volgens de eene is de beteekenis
‘openmaken, opensnijden’ de oorspronkelijke; volgens de andere is die van
‘aanvangen’ de oudste. Zekerheid is hier niet te geven.
Ontmoeten. Dit werkwoord is oorspronkelijk onovergankelijk, met eene bepaling
in den 3den naamval. Langzamerhand is men het ook overgankelijk gaan gebruiken,
evenals bij meer met ont afgeleide werkwoorden is geschied. Voor ons gevoel echter
is het nog niet geheel transitief geworden, daar men het zelden in het passief gebruikt.
Ontmoeten en aantreffen zijn synoniem. Dit laatste werkwoord wordt echter dan
gebruikt, wanneer de persoon, dien men ontmoet, als niet in beweging zijnde gedacht
wordt.
A.M. MOLENAAR.
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De Romantiek in Nederland.
(Vervolg van bl. 88).
III.
Deze opmerking omtrent den kleurenzin der Romantiek, - waarbij we intusschen
trots haar overdrijving en gemaaktheid niet vergeten mogen, dat zij het schilderachtige
in de poëzie ten goede is gekomen, - leidt van zelf tot een andere van gelijksoortigen
aard. Aan den zin voor kleurenweelde paarde zich ook klankenliefde. Een der
stellingen van de Duitsche romantiek in haar dwepen met de toonkunst was ook, dat
de poëzie muziek moest worden, ja dat onsamenhangende verzen geöorloofd waren,
mits ze slechts het oor streelden. Niet alleen schilderen, maar ook musiceeren met
woorden moest de dichter. Friedrich Schlegel gaf het sein met een arsenaal van
assonnanzen en alliteraties in zijn treurspel Alarcos, dat, door Goethe te Weimar op
het tooneel gebracht, door het publiek met een schaterlach ontvangen werd. En voorts
offerden de Romantiekers aan hun fantastische ‘Willkür des Schaffens,’ door een
ongebondenheid in de afwisseling van het metrum, die tot velerlei grillen en
gemaniëreerdheid leidde.
Men kan de Nederlandsche Romantiek in het algemeen niet beschuldigen van de
muzikale dwaasheden der Duitsche. Toch is het opmerkelijk, hoe ook te onzent de
romantische dichters de macht der muziek in hun voortbrengselen vieren. Men leze
de dichterlijke verhalen en drama's van Van der Hoop Jr., van Withuys, van Hofdijk,
van Van Lennep en wie meer of minder op romantischen bodem staan, en men zal
verbaasd staan, hoe groote behoefte hun helden en heldinnen aan muziek hebben.
Met een gitaar of een harp in den arm trekken deze mannen en vrouwen het leven
door; iedere gemoedsstemming van eenige beteekenis wordt in tonen uitgedrukt, en
wie van hen niet zelf de gave der muziek heeft ontvangen, weet zich
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voor dat gemis schadeloos te stellen, door immer een minstreel, een skald of een
hofzanger bij de hand te hebben, gereed om hun geheimste aandoeningen te vertolken
of een snellen ommekeer te brengen in hun gepeinzen. En bleven ook de
vaderlandsche dichters over het algemeen vrij van het zinledig geklingel, dat de
Romantiek onzer oostelijke naburen kenmerkt, toch lieten ook enkele onder de jongere
auteurs in den bloeitijd der onze zich door den glans van fraaie woorden verlokken,
om daarachter het onbeduidende hunner scheppingen te verbergen. Ik wil slechts
twee namen noemen, die op grond van latere verdiensten een goeden klank bezitten:
Heye en Kneppelhout, den dichter der Volks- en Kinderliederen en den schrijver der
Studententypen. Het is bijna niet te gelooven, en toch is het zoo, dat beiden, de laatste
vooral, zich een tijdlang gewiegeld hebben op de golven van welluidende frazen, in
den waan, dat dit poëzie mocht heeten. Tot staving van dit beweren verwijs ik daar
de roerende romance van Hugo en Gisla van den eerste, naar de in 't Fransch
geschreven vrouwenportretten van den laatste1).
Deze voorliefde voor het muzikale hangt samen met een ander verschijnsel: de
zucht om de dichtkunst bij voorkeur te maken tot den tolk van de stemmingen des
gemoeds. Niemand zal ontkennen, dat de poëzie daartoe in bijzondere mate geroepen
is, maar een andere vraagis het, of het vrijbuiten der lyriek op het gebied van epos
en drama niet vaak de rechten van beide laatste kunstvormen heeft verkort, en of
men niet hierin de oorzaak te zoeken heeft, die zoo menig romantisch gedicht belet
den rechten indruk te weeg te brengen. Ieder tochtje in het leven des gemoeds, iedere
invallende gedachte, iedere melancholische stemming, moest door een reeks van
opvolgende beelden en vergelijkingen uitvoerig geteekend worden, door den dichter
wanneer het een zoogenaamd episch verhaal gold, in het drama door den held of
heldin. En ziedaar ook, waardoor de onderwerpen uit de Middeleeuwen vaak zoo
recht onmiddeleeuwsch zijn geworden in de handen der meeste dichters uit dit
tijdperk. Dat men ook te onzent bloemen ging zoeken in dien hier niet minder dan
elders verwaarloosden gaard, wie zal het niet loven! Welken rijkdom heeft

1) Daar Hugo en Gisla begraven is in het zeldzame jaarboekje Tesselchade (jg. 1840), laat ik
het hierachter als bijlage afdrukken. De vrouwenportretten (Clara, Pauline, Isabelle,
Cathérine, Emma, deze in proza en Marie met nog enkele andere verzen) komen voor in het
2e dl. der Opuscules de Jeunesse, Leyden 1848. (Niet in den handel).
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Staring er niet bijeengezameld! En als we de reeks zijner middeleeuwsche vertellingen
lezen, dan juichen we van harte toe: daar is riddermoed en trouw, soms overmoed
en hardvochtige boosheid, maar ook vrouwenliefde en vrouwenadel, maar altijd
handeling, altijd hartstochten, omgezet in daden; men leeft met die ridders en
edelvrouwen mee. Stel daar nu tegenover den Kuser van Beets. Wat men ook aan
de Middeleeuwen moge verwijten, geen verweekelijkend mijmeren en peinzen, geen
verslaafdheid aan een verslappende analyse van het leven des gevoels; daar hadden
die geharnaste ridders geen tijd voor: snel doen was hun leus. Juist alzoo het
tegenovergestelde van den hopeloozen minnaar van Aleid Van Poelgeest, die naar
Huet's kort vonnis niets doen dan ‘soezen.’ Hij is geen middeleeuwsch ridder, maar
evenmin een man, voor wien in het moderne leven plaats is. Ook hij zoekt, maar
vergeefs, naar het blauwe bloempje der romantiek.
Intusschen de belangrijke plaats, die Beets in de beweging heeft ingenomen, en
belangstelling in de ontwikkeling van zijn dichtgaaf, dringen tot een meer gezette
beschouwing van het dichterlijk verhaal. Tusschen José (voorjaar 1834) en Kuser
(najaar 1835) lagen nagenoeg twee volle jaren en het is niet onbelangrijk zoowel het
verschil als de gelijkheid na te gaan. Kuser en José zijn trots hun verschil in landaard
duidelijk verwanten. De eerste kan het met zijn omgeving al even weinig vinden, als
de laatste met de zijne harmoniëerde. Verscheen José ons uit de schemering aan de
oevers van de Ebro, Kuser komt naar voren uit de melancholie van een Hollandschen
herfstavond, bedenkelijk uitvoerig, maar met onmiskenbaar talent geschilderd. Hij
behoort tot het gevolg van graaf Albrecht, doch hij is een ‘vreemd verschijnsel’ aan
het vroolijke hof. Zwijgend, somber, schoon heusch en dienstvaardig, mint hij de
eenzaamheid; nochthans schuwt hij de hoffeesten niet. Dan kan hij zelfs nu en dan
zijn omgeving verbazen door woeste vroolijkheid en uitgelaten scherts, maar den
dag daarop is hij dan ook weer zooveel te somberder.
‘Zoo dekken zwarte dampen een volkaan,
Die gistren vuur en vlammen op deed gaan.’

Geen wonder alzoo, dat hij voor zijn makkers een raadsel is, en zij de prozaïsche
veronderstelling gewaagd hebben, of hij ook wellicht ‘een kwaal’ had.
‘“Een kwaal!” de jongeling glimlachte op dat woord,
Als een die 't niet geloofde, maar het hoopte.’
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Neen, de oplossing van het raadsel ligt elders en al komen we die niet spoedig te
weten, verborgen blijft ze niet. Als Kuser dien avond in een priëel van den grafelijken
slottuin gezeten is, bidt de dichter ons, hem toch vooral niet voor een ‘beuzelaar’ te
houden. Noodlottige gepeinzen nemen zijn ziel in beslag. En we krijgen een reeks
van veronderstellingen omtrent de mogelijke aanleiding er toe. Betreurde hij het
verlies van een dierbare afgestorvene? Was hij wellicht een stugge dweper, die zijn
ongehoorzaam vleesch bestrafte ‘in strenge boete en zelfverzaking?’ Werd hij soms
vervolgd door wroeging over een verborgen misdaad? Was hij bedrogen in zijn
jongelingsdroomen en had bittere teleurstelling hem ontgoocheld? Wij komen al
nader. Voelde hij zich te goed voor zijn omgeving en ‘te groot voor zijn nis?’ Het
ware is het nog niet, maar er was toch wel iets van aan. Kuser is aan het hof gekomen,
als een soort van belooning voor diensten, door zijn vader aan graaf Albrecht bewezen.
Maar de ontvangst is hem blijkbaar niet medegevallen. Een enkele maal heeft de
graaf hem toegesproken en gevraagd: ‘Bevindt ge u wel, heer Kuser?’ of ‘Behaagt
u 't hof?’ - maar daar was het bij gebleven en dat was wel hard voor Kuser's gevoelig
vleesch. Maar de vraag der vragen moet toch nog komen. Leed hij ook aan ‘een
onvergolden liefde?’ Ja, dat was het. Hij had aan het hof een speelnoote zijner
kinderjaren ontmoet, de schoone Aleid van Poelgeest, en die heeft hem, naar het
schijnt, slecht behandeld, en den gek met hem gestoken, in plaats van hem dadelijk
om den hals te vallen. Althans iets dergelijks moet het geweest zijn, want evenals
we ons bij José te beklagen hadden, dat de dichter zoo achterhoudend bleef omtrent
José's verhouding tot Florinde, zoo bekomen wij ook hier maar zeer vage inlichtingen
omtrent hetgeen er tusschen Kuser en Aleid is voorgevallen. Als de laatste straks
tegenover haar moordenaars staat, schijnt zij zich heel goed bewust te zijn, dat zij
tegenover haar voormaligen speelmakker te hardvochtig is geweest, maar alles te
zamen genomen, schijnt Kuser zich overigens nog al heel passief gedragen te hebben.
En nu kennen wij twee typen van middeleeuwsche ridders in hun houding tegenover
weerbarstige schoonen: de ruwe soort van vóór de kruistochten, die geweld gebruikten,
als zachtheid niet hielp, en de meer galante categorie van later, die door wonderen
van dapperheid en vermetelheid de geweigerde gunst afdwongen. Maar het hopeloos
‘hangen und bangen’ van een Kuser kenden die tijden niet. En zoo kunnen wij
inderdaad,
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evenmin als met José's teleurstellingen, bijzondere deernis met zijn leed gevoelen,
en maakt het een niet bedoelden indruk op ons, als hij, opgeschrikt door Aleide's
spottend woord: ‘Zie onzen droomer daar!’, een onheilspellenden vuurblik op haar
afzendt en dan het donkere bosch instormt, gelijk later blijkt met geen ander doel,
dan een einde te maken aan zijn waardeloos leven.
Mocht Kuser er geheel door overstuur raken, voor ons is de verschijning van Aleid
en haar zoogzuster Bertha een ware verkwikking. Moesten we tusschen José en Kuser
volkomen gelijkheid constateeren - zeer onechte imitaties van veeleischende en
miskende Byroniaansche typen - in Aleida en Bertha schuilt de vooruitgang. Voor
de schimmige Florinde krijgen wij twee fraai uitgebeelde vrouwenfiguren. Geen
historische gewetensbezwaren beletten ons den dichter toe te juichen, als hij Albrecht's
intrigeerende bijzit tot een verwend hofkind idealiseert, dat argeloos en lichtzinnig
van haar heerschappij over den graaf misbruik maakt, om de partij haars vaders te
dienen. En gaarne onderdrukken wij de bedenking, die Bertha wat al te etherisch wil
vinden, om de aantrekkelijke verhouding tusschen haar en haar meesteres, die Aleide's
vluchtig, maar beminnelijk karakter zoo goed doet uitkomen. De zoogzuster is
dienares en vertrouwde tevens, en schoon ze uit liefde voor haar jonkvrouw gewoon
is, de beduchtheden van haar fijn vrouwelijk gevoel te onderdrukken, is zij ditmaal,
nu zij samen een avondwandeling in den slottuin doen, toch besloten een
waarschuwend woord te doen hooren. Haar scherpziend oog is het niet ontgaan, hoe
Aleide bij iedere nieuwe gunst van den graaf zich nieuwe vijanden maakt. Daartoe
behoort thans ook 's graven zoon, Willem van Oostervant, vooral sinds haar schoone
oogen den Kabeljauwschen Jan van Arkel het stadhouderschap over Holland en
Zeeland bezorgd hebben, dat de eerste voor zich zelf begeerd had. Maar Bertha speurt
ook het nog grootere gevaar, en schoon met trillend hart, brengt zij haar jonge
meesteres onder het oog, dat zij behoort te weigeren, wat òf 's graven aanstaande
vrouw, òf Albrechts boel alleen kunnen aannemen. Natuurlijk slaat dat vermetele
woord in. Hooghartig en koud doet Aleide haar bevende gezellinne plotseling den
afstand tusschen beiden gevoelen. Maar geheel in overeenstemming met de
beweeglijkheid haars gemoeds slaat zij ook dadelijk weer om, als de tranen in Bertha's
verschrikte oogen haar doen gevoelen, hoe onrechtvaardig en wreed zij is.
Nog gaat de dichter voort ons te boeien, als hij de plotselinge nade-
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van het dreigend gevaar en de uitvoering van den aanslag schildert: de ontzetting bij
het bericht van den snel verdwenen bode, den schrik over het verraderlijk verdwijnen
der pages en de verdere schilderachtige bijzonderheden van het moordtooneel. Alleen
maakt het, gelijk ik daareven reeds opmerkte, een zonderlingen indruk, dat Aleide
zoo onmiddellijk Kuser voor den aanlegger houdt en zoo dadelijk bereid is om schuld
te bekennen. Maar daartegenover staat weer, dat Kuser, eveneens door den
meineedigen samenzweerder gewaarschuwd, hier zijn droomerigheid aflegt en
onverschrokken op de gemaskerde moordenaars inhakt, gelijk het een 14e-eeuwschen
ridder past, al maakt ook de overmacht die tusschenkomst helaas, volkomen doelloos.
Daarna echter begint de belangstelling weer te dalen. De verschijning van graaf
Albrecht is van te voorbijgaanden aard, en hetgeen van hem vermeld is, te
onsympathiek, om eenig meegevoel te wekken. Maar ook Kuser's einde mist den
bedoelden ontroerenden indruk. De onmogelijk-sentimenteele ridder keert terug, als
de graaf verdwijnt. Zijn zoeken en hervinden van Aleide's sluier, waarmede zijn
wonden verbonden zijn:
‘Aleide! Aleide! waar,
Waar hebt gij hem gelaten?’

verlokt onwillekeurig tot spotternij, wat er niet beter op wordt, als de dichter in zijn
ijver om ons deernis met Kuser op te dringen, een diepzinnigheid als de volgende
onder zijn ontboezemingen mengt:
‘Gedachten, wil,
Gevoel, bewustzijn, kracht - 't staat alles stil.
Die straks den dood met zooveel drift begeerde,
Weet zelfs niet, dat hij dood is.’

Doch dergelijke onervarenheden in de dictie, - er komen er meer voor in het gedicht
- zijn slechts bijzaak. De hoofdfout is, dat Kuser ons koud laat, omdat hij even als
José door en door onwaar is, en zijn schepper gansch en al de les van Schiller vergeten
had: ‘Zweierlei gehört zum Poëten und Künstler: dass er sich über das Wirkliche
erhebt und dass er innerhalb des Sinnlichen stehen bleibt.’ Kuser is los van alle
werkelijkheid, vrucht van een grondeloos subjectivisme.
En wil men nog meer voorbeelden, wil men zien, hoe ditzelfde subjectivisme, dat
Kuser tot een droomer schiep, als het met een onbeteugelde fantasie gepaard gaat,
in staat is ook het drama te
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bederven, dan leze men zoo menige dramatische schets van Hofdijk. Ik zal de eerste
zijn om toe te stemmen dat er heel wat goeds en fraais in de gedramatiseerde legenden
van den Kennemer meistreel gevonden wordt. Ik wijs hier slechts op de trekken, die
ze gemeen hebben met de Romantische dichtschool, en elk, die zich in die schetsen
gestooten heeft aan de wanstaltige opeenstapeling van beelden en vergelijkingen,
aan de zonderlinge vermenging van lyriek en dramatiek, van middeleeuwsche
toestanden en moderne denkwijze, zal niet meer bchoeven te zoeken naar de bron,
waaruit die eigenaardigheden zijn voortgevloeid.

IV.
Erger wordt het intusschen, wanneer de dichter bij het behandelen van
middeleeuwsche onderwerpen, hangen blijft aan hetgeen in die Middeleeuwen
toevalligs en voorbijgaands gevonden werd. Dan vooral loopt hij gevaar, dat we met
onverschilligheid, medeleden of spot op de helden neerzien, waarvoor hij onze
sympathie tracht te wekken. Van dien aard is o.a. het coquetteeren met middeleeuwsch
mysticisme en bijgeloof. Niet, dat ik de dichterlijke zijde van het mysticisme
ontkennen wil; als het echt is, houdt het zijn bekoring, ook voor wie tegenover de
raadselen van het wereldverband minder fantastisch gestemd is. Maar wanneer met
dat bijgeloof en die mystiek gespeeld wordt door kunstenaars, die er blijkbaar geheel
aan ontwassen zijn, wanneer daar zekere geheimzinnige macht, die haar recht van
bestaan slechts ontleent aan de zucht naar het nieuwe en vreemde, tot heerscheres
over lot en leven der menschen wordt gemaakt, dan is het geen wonder, dat het
modern bewustzijn tegen dergelijke scheppingen in opstand komt en het medelijden
en de spot in verontwaardiging verkeeren. Ik heb reeds aangestipt, dat de Romantische
school in Duitschland vooral aan dit euvel leed en dit kan ons niet verwonderen, als
we zien hoe die school van den beginne af aanleg bezat voor de heftige reactie tegen
de zoogenaamde ‘Aufklärung’ der achttiende eeuw, waartoe zij langzamerhand
ontaardde. Wat het wezen der zaak betreft, zal het ons, eind-19e-eeuwers niet invallen
haar daarvan een verwijt te maken. Nog altijd zijn de gevolgen zichtbaar der eenzijdige
verheffing van het kennen en denken en de verwaarloozing der beteekenis van het
gevoelsleven, en juist in onze dagen is de aandrang
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om daarmede te breken grooter dan ooit. Maar de methode der Romantiek, die het
licht ontschool in de duisternis, was niet de rechte manier om tegen de gewraakte
eenzijdigheid te reageeren.
In weerwil van den zeer voorbijgaanden invloed, dien de Romantiek te onzent
heeft geoefend, vinden we toch, zij 't ook zwakke sporen van dat vleermuisachtige
in de neigingen van sommige onzer dichters uit het behandelde tijdperk. Men herinnert
zich Hildebrand's Vooruitgang en evenzeer de geestige hekeling daarvan door Geel
in de Voorrede van zijn Onderzoek en Fantasie. Welnu, zou men meenen, dat de
laatste het de moeite waard gerekend zou hebben, deze boutade tegen den geest der
eeuw met fijne scherts te weerleggen, indien hij niet had ingezien, dat de prediking
van den achteruitgang in naam der poëzie juist de gevaarlijkste is? En wat bij
Hildebrand slechts een vlaag van moedwil scheen, bleek ernst in den Gwy de Vlaming
(1837) van Nicolaas Beets.
Voor wij echter dit gedicht nader in oogenschouw nemen, is ter aanwijzing van
de oorzaken, waaraan het zijn ontstaan dankte, een terugblik noodig. Spreekt uit José
en Kuser vereering van Byron, in Gwy de Vlaming is hoofdzakelijk
Duitsch-romantische invloed merkbaar, een getemperde nawerking van de
noodlotstragediën, die in het begin der eeuw op de Duitsche tooneelen begonnen te
spoken. Deze moderniseering van het Fatum der Ouden was een der vele pogingen
van de Romantiek, om ook het drama uit de boeien van het Classicisme te bevrijden
en Zacharias Werner (1768-1823) was er mede aangevangen. Deze excentrieke
hoofdman in de beweging1) met zijn dualistisch wezen: een gloeiende zinnelijkheid
gepaard aan een diep religieus gevoel, een tweespalt die ook zijn overgang tot de
Katholieke kerk niet verzoenen kon, was er juist toe geschapen om dit God en Duivel
verwarrende genre het aanzijn te schenken. En wanneer wij Der vier und zwanzigste
Februar2), waarmee hij het deed, lezen of herlezen, dan moeten wij erkennen, dat dit
stuk een indruk van echtheid geeft, die bij de verschillende navolgers geheel ontbreekt
en hun grie-

1) Zijn veelbewogen leven vertoonde zeer duidelijk de sporen van den invloed zijner
hoogbegaafde, maar zeer excentrieke moeder. In de laatste jaren van haar leven hield zij zich
zelf voor de Heilige maagd en haar zoon voor den Heiland. Zij stierf den 24en Februari 1804,
op denzelfden dag als Werners intiemste vriend Mnioch.
2) Tragödie in einem Akt, no. 107 van Reclam's Universal-Bibliothek. Vgl. den datum in de
voorgaande noot.
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zeligheden daarom veel eerder belachelijk of ergerlijk maakt. Ja, het verwondert ons
niet, dat Goethe aanleiding vond om het te Weimar een sympathieke en welverzorgde
opvoering te verzekeren, en dat ook Mme de Stael er behagen in vond. Met het oog
de navolgingen, welker beschouwing ons wacht, wil ik het even in herinnering
brengen.
De dichter verplaatst de ‘gottlob erdichtete Fabel und Katastrophe’ van zijn
treurspel naar het eenzame, te midden van een steenwoestenij gelegen
Alpenwirthshaus op de pashoogte van de Gemmi, dat ieder, die er weleens een nacht
heeft doorgebracht1), een passende omgeving voor het gruwelstuk zal dunken. Daar
leven sinds 28 jaren samen Kunz Kuruth en zijn vrouw Trude, en in den nacht van
24en Februari vinden wij de laatste 's nachts elf uur alleen, wachtende op haar man,
die nog niet uit Leuk, aan den voet van den steilen Gemmi-pas, is teruggekeerd.
Somberheid en angst vervullen haar. De zaken gaan slecht en zij weet, dat dit een
der vele schrikkelijke gevolgen is van den vloek, die op hun huwelijk rust. Zij was
een arme predikantsdochter en tegen den wil van zijn heftigen vader heeft Kunz haar
tot zijn vrouw gemaakt. Dat gaf in den beginne aanleiding tot herhaalde conflicten.
Zoo kwam het, dat Kunz - 't was ook in den nacht van een 24en Februari - van een
vastenavondpret thuis komende, en hoorende, hoe zijn vader Trude voor ‘Metze’
schold, zich niet langer kon bedwingen en met een mes naar hem wierp. Het trof
niet, maar de grijsaard zonk van schrik ineen en stierf, een geheimzinnige vervloeking
slakend:
‘Fluch euch und eurer Brut!’
Heult' er - ‘auf sie und euch komme eures Vaters Blut! Des Mörders Mörder seid!’

Zonder dat afgrijselijke oogenblik te kunnen vergeten, leefde het echtpaar voort. Een
zoontje werd hun geboren en vijf jaren later nog een dochtertje. Toen het laatste twee
jaar was, werd een deel van den vloek vervuld. De zevenjarige knaap, die zijn moeder
een kip had zien slachten, ging met zijn zusje ‘keukentje’ spelen, en sneed daarbij
het kind den hals af - mèt het beruchte mes. En 't was weer de 24e Februari.
De radelooze ouders konden het kind niet meer zien. De kleine

1) Toen mij dit in 1882 te beurt viel, liet de waardin zeer duidelijk merken, dat zij het ‘domme
verhaal,’ waarnaar zij blijkbaar meer navraag kreeg, niet kon uitstaan en er een gevaar voor
haar zaak in zag.
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Kurt werd, beladen met hun vloek, naar een bloedverwant gezonden, liep telkens
weg, kwam in het werkhuis en ontsnapte ook daar eindelijk, wederom op den
noodlottigen datum. Nooit vernamen Kunz en Trude meer iets van hem en zij weten
niet beter, of zij zijn kinderloos.
Twintig jaren zijn sedert die vreeselijke gebeurtenis verloopen, en geen uur van
geluk heeft het echtpaar meer gekend. Brand, veeziekte en een bergstorting, die ten
slotte hun alp verwoestte, hebben hen tot den bedelstaf gebracht, en straks keert Kunz
uit Leuk terug met het vernietigende bericht, dat de schuldeischers geen geduld meer
willen hebben: den volgenden morgen, 25 Februari, om 8 uur zullen zij hun woning,
hun laatst bezit, moeten ruimen. In dien wanhopigen toestand komt in den nacht nog
een reiziger aankloppen. 't Is Kurt, de gevloekte zoon, die na een zwervend leven,
zich in Amerika een vermogen heeft verworven, en nu zijn ouders komt opzoeken,
om van den vloek, die op hem rust, verlost te worden. Hij maakt zich echter niet
dadelijk bekend en wordt ook niet herkend. Zijn reistasch is overvloedig van proviand
en wijn voorzien en hevig aangedaan hoort hij zijn vader, in een vlaag van
spraakzaamheid, een openhartig verhaal van zijn rampen doen. Hij beantwoordt
vertrouwen met vertrouwen, maar om zich bekend te maken, zal hij den morgen
afwachten en diep ontroerd zoekt hij zijn slaapvertrek op. Doch nu ontwikkelt zich
bij Kunz in snel en meesterlijk geteekend verloop de noodlottige verzoeking om zich
van 's reizigers goed meester te maken, en als het uur van middernacht slaat, gaat de
vloek in vervulling en wordt hij des moordenaars moordenaar.
Er is alle aanleiding om bij een verslag van dit griezelige drama een parodiëerenden
toon aan te slaan. En toch, wanneer men met het stuk kennis maakt, dan is er nog
iets anders dan de talentvolle samenstelling, die er van weerhoudt. Voor een dualist
als Werner regeert naast God niet minder machtig en geweldig ook de Duivel. Vrome,
goede Christenen hebben echter, gelijk hij in een later (1814) geschreven proloog
bij het stuk verklaarde, van het Noodlot niets te vreezen:
‘Eisernes Schicksal nannten es die Heiden;
Allein seit dem hat Christus aufgeschlossen
Der Höllen Eisenthor den Kampfgenossen.
So schafft das Schicksal weder Lust noch Leiden
Den Weisen, die, mag Hölle blinken, blitzen,
In treuer Brust des Glaubens Schild besitzen.’

Maar hij en andere zondaars worden licht de buit van den wilden Jager, en alleen
om de Duitsche zonen en dochters van hem af te
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schrikken, heeft hij zijn heidensch dicht gegeven. Als hij dat doel bereikt, dan zal er
een betere tijd aanbreken.
‘Nach langem eitlen Thun und Spiel und Reden
Wird wecken Gott den christlichen Tragöden,
Der dir, o Volk, wird tragen das entgegen
Im freud'gen Spiel, was mir muss missgelingen:
Ein reiner Sänger wird's mit Gott volbringen!’

Men kan dit dualisme allerverwerpelijkst vinden, of er de schouders over ophalen,
maar het is bij een man als Werner1) noch belachelijk, noch ergerlijk, en daarom niet
ondichterlijk. Tegen een duivel, die op vaste datums spookt, heeft onze verbeelding
geen bezwaar: wij zijn er nu eenmaal aan gewend, hem als een grilligen grappenmaker
uitgebeeld te zien. Maar wel komt zij in verzet tegen een liefderijk, schoon
rechtvaardig God, die even grillig en kinderachtig voorgesteld wordt.
Anders werd dit bij Werner's navolgers: Müllner, Grillparzer, Houwald e.a., die
dit moderne fatalisme tot een nieuwe kunsttheorie verhieven. Bij de Grieken was het
Fatum tot een duistere macht gemythologiseerd, voor welker vrijmachtige
beschikkingen zoowel goden als stervelingen slechts deemoedig 't hoofd te buigen
hadden, gedrongen door de diep in het volksleven gegronde overtuiging, dat alle
verzet nutteloos was. Een christelijke wereldbeschouwing met het geloof in een alles
besturende Voorzienigheid als middelpunt2) kan onmogelijk vrede hebben met zulk
een voorstelling, dat voelden de Romantiekers heel goed, en verre dus van die macht
der antieke wereld in al haar strengheid op de lotgevallen van Christenen toe te
passen, gingen zij een deel dier macht overbrengen in de borst des menschen; zijn
hartstochten, zijn bijgeloof moesten nu voor een gedeelte althans aansprakelijk gesteld
worden voor de jammeren, die het noodlot stichtte. En zoo ontstond een soort van
heidensch christendom of christelijk heidendom - hoe zal men 't noemen? - dat door
zijn hinken op twee gedachten, zijn niet te maskeeren innerlijke onwaarheid aan
verbeelding en gevoel slechts aanleiding geeft tot spot en ergernis.

1) De echtheid van zijn mystiek-religieusen zin bleek bij hem ook hieruit, dat hij na zijn overgang
tot de Katholieke kerk in 1811, in 1814 de priesterlijke wijding ontving en gedurende het
overige van zijn leven († 1823) zonder een bepaalde aanstelling zich te Weenen met groote
toewijding aan de vervulling van zijn priesterlijke plichten overgaf.
2) Waar dit geloof kwijnt of verdwijnt, daar keert - gelijk uit de literatuur onzer dagen blijkt, een meer of min demonisch fatalisme lichtelijk terug.
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Ook te onzent had het drama lang genoeg onder de tirannie van het Classicisme
gezucht, om voor deze gevaarlijke nieuwigheid te bezwijken. De pogingen tot
vrijmaking waren tot dusver luttel en onbeduidend geweest. Bilderdijk, Wiselius,
Klijn hadden in hun treurspelen, ook bij minder streng vasthouden aan de beruchte
drie eenheden, toch genoeg van den geest der Fransche tooneeldichtkunst uit de eeuw
van Lodewijk XIV overgehouden, om met een vrijere opvatting der dramatiek
bestaanbaar te zijn. En Shakespeare, de vader van het moderne treurspel, had geen
genade kunnen vinden in de oogen van Bilderdijk en zijn volgelingen.
Dit werd nu anders. Van der Hoop, beurtelings in Duitschen en Franschen geest
arbeidende, bewees den traditioneelen alexandrijn nog wel steeds den verschuldigden
eerbied, maar hij gaf toch in zijn Han van IJsland een drama in proza, en in zijn
Hugo en Elvire en De Horoskoop een afwisseling van versmaten, als in Nederland
tot dien tijd ongehoord was. En wat even revolutionair moest schijnen, Aeschylus
en Shakespeare, Sophocles en Schiller, Euripides en Müllner durfde hij op één lijn
plaatsen en hij toonde in zijn drama's, dat het hem met die gelijkstelling ernst was.
Alzoo achtte hij ook afwisseling van plaats, overschrijding der perken van het
klassieke etmaal volkomen geoorloofd.
Tot zoover ging alles goed. Maar nu kwamen de romantische grilligheden en in
de eerste plaats de zonderlinge rol aan het noodlot toebedeeld. En hoe ook te onzent
de hoofden daardoor beneveld werden, bewijzen allereerst de beide zooeven genoemde
stukken van A. Van der Hoop Jr.: Hugo en Elvire, (1831), een bewerking van
Müllner's Die Schuld1), en eveneens het zeven jaar later gevolgde oorspronkelijke
drama: De Horoskoop.
Het eerste treurspel is een moderne Oedipus-geschiedenis. Op een vorstelijk kasteel
in het Noorden van Zweden leeft Hugo, graaf van Orindur met Elvire, zijn gemalin,
zijn zuster Jertha en de kleine Otto, een kind uit een vorig huwelijk van Elvira met
Don Carlos, een Kastiljaanschen Grande. Hun huwelijk schijnt uiterst gelukkig, maar
innerlijk worden zij door folterende wroeging gekweld. Hugo heeft na de voltooiing
zijner opvoeding een reis naar Spanje gedaan, heeft daar vriendschap gesloten met
Don Carlos, en zoo zijn Elvire en hij tot elkander gebracht. Toen ontwaakte in beider
hart een

1) No. 6 van Reclam's Universal-Bibliothek.

Noord en Zuid. Jaargang 17

359
schuldige liefde en Hugo bezweek voor de verleiding, om door een verborgen
gebleven moord de scheidsmuur tusschen hem en Elvire uit den weg te ruimen. Zoo
voerde hij haar en haar kind mee naar zijn vaderlijk kasteel, maar hun samenleven
is buiten de oogenblikken van hartstocht zonder vrede. Elvire, schoon onbekend met
den moord, kan de beschuldiging niet tot zwijgen brengen, dat zij nog bij het leven
van Don Carlos de liefde voor Hugo haar hart heeft doen binnensluipen. Ook schrikt
zij nu en dan terug van iets dierlijks, dat haar in Hugo's hartstocht beangstigt. En
deze verbergt, behalve het geheim van zijn misdaad nog een ander. Hij is namelijk
niet uit het geslacht van Orindur, en Jertha's vader, graaf Edwin, is niet, gelijk zij
meent, ook de zijne. Toen deze indertijd met zijn zwakke gemalin naar het Zuiden
trok, werden zij daar eindelijk door het uitzicht op oudervreugd verblijd, maar in de
afwezigheid van graaf Edwin, die door krijgsmansplichten uit Tortosa naar
Duitschland geroepen was, stierf het langbegeerde kind bij de geboorte. Om haar
gemaal te sparen, nam de gravin toen het voorstel aan van een Spaansche edelvrouw,
die haar heur eigen kind wilde afstaan, en eerst bij haar dood maakte zij Edwin met
het bedrog bekend. Toch had de graaf de noodige maatregelen genomen om Hugo
als zijn stamhouder te doen erkennen en eerst op zijn sterfbed had hij dezen het
geheim geopenbaard. Maar de onbekendheid met het geslacht, waaruit hij oorsprong
nam, bleef Hugo drukken als een niet af te wentelen noodlot, dat hem tot smart en
wee bestemde.
In die omstandigheden verschijnt op het eenzame kasteel een Spaansche Grande,
don Valeros, de vader van don Carlos, die de wereld rondreist om den moordenaar
van zijn zoon te vinden. Het is juist de dag, waarop het gruwelstuk verjaart, en Hugo
en Elvire ontstellen hevig bij de verschijning van den ouden man, want beiden zijn
nog onder den indruk van een pas gevoerd gesprek, waarin de gedachte hen kwam
verschrikken aan de mogelijkheid eener wederverschijning van Don Carlos, om hun
het duur gekocht geluk te ontrooven. En nu komt het uit - door een portret van Jertha's
moeder, dat don Valeros te zien krijgt, - dat Hugo een verdwenen zoon van den
grijzen Kastiljaan is, maar tevens, na Hugo's niet te bedwingen schuldbekentenis,
dat deze bijgevolg de moordenaar is van zijn broeder Carlos. Zoo is dus toch de
profetie vervuld, die don Valero's gemalin indertijd heeft bewogen, om haar tweeden
zoon aan een vreemde vrouw af te staan. Toen zij van
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dat kind zwanger was, had zij buiten de wallen van Tortosa een heidin ontmoet, wie
zij een aalmoes had geweigerd. Toen had het booze wijf haar voorspeld, dat de zoon,
dien zij baren zou, zijn broeder zou vermoorden, en om dien vloek te ontgaan, had
zij met dat tweede kind buiten weten van haar echtgenoot een kinderlooze vreemde
getroost. Maar het Noodlot heeft toch zijn loop gehad. Hugo wil thans op het schavot
zijn schuld boeten, wat hij voor een zeer indrukwekkend slot houdt, maar als Elvire
zich doorsteekt, volgt hij haar voorbeeld1).
Van der Hoop heeft aan zijne bewerking van Die Schuld een voorzang laten
voorafgaan, waarin hij in dichterlijken vorm zijn oordeel omtrent het beginsel der
noodlots-tragedies uitspreekt. Maar blijkbaar is dat beginsel hem zelf niet volkomen
klaar geworden. ‘Het wrekend lot,’ dus zingt hij,
‘dat Jovis bliksemschichten,
En Mavors staal, en Pallas' list ten spijt,
Het kroost der aard voor zijn gezag deed zwichten,
En offers koos, aan smart en dood gewijd,
Dat machtig lot, dat Oedipus bestuurde,
Toen hij het staal in Laius' boezem joeg,
En 't broederpaar tot broederslachting vuurde,
Als zag nog de aard geen euveldaân genoeg,
Dat lot verrees opnieuw met macht omtogen,
Maar nu door 't licht van 't Christendom bestraald,
Als wraakheraut van 't eeuwig Alvermogen,
Wiens raadsbesluit der Boozen val bepaalt;
Als dienaar Gods, als Priester van 't geweten,
Die 't zondig hart uit doodsche sluimring wekt,
De ziel doorvlijmt met scherpe slangenbeten,
En vast en blind het oordeel Gods voltrekt.’

Volgens deze theorie is het moderne noodlot alzoo niets anders dan de christelijke
leer, dat elke zonde onvermijdelijk haar straf met zich brengt. Maar dan begint men
nieuwsgierig te worden, in hoeverre de dichter Van der Hoop dan ook in de heidin
van Tortosa een dienaresse Gods heeft erkend. En of hij niet gevoeld heeft, dat Hugo
(4e bedrijf, 3e tooneel), schoon later ter wille van de Christelijkzedelijke strekking
tot andere gedachten komend, veel zuiverder in de noodlotsleer bleek, toen hij Jertha
tegemoet voerde:

1) Zoo is het slot bij Müllner. Van der Hoop laat door een weinig beteekenende overweging
geleid, Hugo den dood vinden in een strijd voor zijn vaderland.
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‘Te doen? Niets doet de mensch.
Een hem verborgen macht bestuurt hem naar heur wensch.
Doen? - noemt gij dat een daad? gij moest dat woord u schamen.
Hangt dan niet alles met den bedelpenning samen,
Waarom een heidensch wijf mijn moeder vruchtloos bad?1)

En in die redeneering had Hugo, van een fatalistisch standpunt, volkomen gelijk.
Maar het ging Van der Hoop als zoo menig zijner tijdgenooten: het
huiveringwekkende der fataliteit trok hem aan, doch religieuse en ethische redenen
drongen hem om haar te verchristelijken en er zoo een onding van te maken. Dat
blijkt ook uit een eigenaardige mededeeling in de voorrede van De Horoskoop, die
hij in 1838 deed verschijnen. ‘In een letterkundigen vriendenkring (toegewijd aan
de beoefening der classische talen en hare heerlijke Letterkunde), was er juist veel
gesproken over het noodlot der Ouden, voorkomende in hunne Treurspelen, en over
het doeltreffende om deze duistere, vreeselijke macht ook in het nieuwere drama
aanschouwelijk te maken.
‘De meesten der aanwezigen vereenigden zich, om zoodanige voorstelling in het
moderne treurspel aan te prijzen. Een hunner beriep zich zeer welsprekend op
romantische voorbeelden. Shakespeare in den Macbeth, Schiller in Die Braut von
Messina, Müllner in Die Albaneserin, Houwald in Das Bild en Grillparzer in Die
Ahnfrau gaven hem daartoe die voorbeelden aan de hand.
‘Anderen, daarentegen, keurden zoodanige behandeling onvoorwaardelijk af. Zij
noemden haar in onze eeuw ondichterlijk en onzedelijk. Ondichterlijk, omdat zij
streed met het mogelijke; onzedelijk, omdat zij in wederspraak was met de waarheden,
die het Christendom leert, en als Godsdienst openbaart.
‘De Dichter (v.d. H.) schaarde zich, niet overwonnen door de welsprekendheid
des redenaars (ondanks zijne navolging in 't Hollandsch van Müllner's Schuld), in
de gelederen der laatsten, en bracht zijn votum tegen de zoogenaamde
noodlotstragedie uit.’

1) Bij Müllner luidt de plaats als volgt:
‘Thun? Der Mensch thut nichts. Es waltet
Ueber ihm verborgner Rath,
Und er muss, wie dieser schaltet,
Thun? Das nennst du eine That?
Oh, ich bitt' dich, lass das ruhn!
Alles, alles hängt zuletst
Am Real, den meine Mutter
Einer Bettlerin verweigert.’
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Maar wat wil het noodlot? Den volgenden morgen leest de dichter in het Handelsblad
van 17 Mei 1837 een verslag vas een oudermoord in Spanje, en den 1en Juli d.a.v.
verscheen zijn Horoskoop, een noodlotsdrama zoo echt als men het maar verlangen
kon.
In de dagen van Napoleons oorlogen in Spanje werden er in den omtrek van
Cordova twee kloosters verwoest. De monniken en nonnen vloden en zoo gebeurde
het, dat een geestelijke broeder en zuster elkander ontmoetten en hielpen in den nood,
en ten slotte, in liefde ontvlamd, met elkander huwden. De vrucht van hun gelukkigen
echt was een zoon. Dien zoon, Gonzalez, wordt door een opperhoofd van een bende
heidens voorspeld, dat hij vader en moeder zal vermoorden; zoo wreekt zich de
Hemel over de ontrouw der ouders. Gonzalez besluit ‘der oudren oog en liefdezorg
te ontvlieden,’ koopt een burcht in de bergen van Navarra en huwt daar een brave
en beminnelijke vrouw, die hem een aanvallig knaapje schenkt.
Zeker zou nu Gonzalez een hemel op aarde gesmaakt hebben, indien niet de
voorspelling van den gitano hem dag en nacht vervolgd had. Nu vond hij slechts
afleiding voor den angst, die hem verteerde, in zwerftochten door onbewoonde
oorden, waar wild jachtvermaak hem zijn kwelling deed vergeten. Op zekeren dag,
kort nadat hij zijn gemoed heeft uitgestort voor zijn vurig beminde Camilla, die steeds
met het liefderijkst geduld, maar machteloos, de ongedurigheid en somberheid,
waarvan zij de oorzaak niet kende, heeft bijgewoond, komt de gitano, die jaren
geleden zijn gemoedsrust roofde, hem oproepen om met een troep heidens een bende
Christino's in een hinderlaag op te wachten en af te maken. Gonzalez geeft aan die
opwekking gehoor en vertrekt, om vol ijver Don Carlos' zaak te steunen. Intusschen
komen twee hoogbejaarde lieden, Christino's die voor de Carlisten hadden moeten
vluchten, de gastvrijheid van Camilla inroepen, en uit hun verhalen blijkt, dat het de
ouders van Gonzalez zijn. De gitano komt hen overvallen en ziet Camilla in druk
gesprek met den ouden man. Hij komt berichten brengen van Gonzalez, maar neemt
de gelegenheid waar, als Camilla alleen is, haar opnieuw, - want sinds lang kende
en aanbad hij haar, - met de vurigste betuigingen zijner liefde lastig te vallen. Camilla,
de edele, wijst hem vol verachting af en nu zint de heiden op wraak. Hij maakt
Gonzalez diets, dat zijn gemalin een minnehandel onderhoudt met een Christino, en
de opvliegende en lichtgeloovige man is dadelijk gereed den ellendeling
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te gelooven, vooral als zijn zoontje Carlos, die met een vriendin zijner moeder zijn
vader in het gebergte komt opzoeken, hem argeloos vertelt, dat hij Camilla in
gezelschap van een onbekende heeft achtergelaten. De vermeende ontrouw van
Camilla moet bloedig gestraft worden. Onderwijl beraamt de onschuldige vrouw in
haar vreugde over de ontmoeting met haar schoonouders allerlei feestelijke plannetjes
voor de terugkomst van haar echtgenoot, en daaronder behoort ook, dat de oude
lieden zonder eenig geleide naar buiten gaan, om onverwacht hun zoon te
verwelkomen. Maar 't is een gure avond en de oude vrouw slaat Camilla's mantel
om. De rampzalige Gonzalez nadert, meent zijn vrouw in gesprek te zien met den
gewaanden minnaar, en brandt los. Doodelijk getroffen zinken zijn ouders neder.
Camilla snelt toe en vindt hen, badende in hun bloed. Daar bemerkt Gonzalez zijn
noodlottige vergissing. Wel verontschuldigt hem zijn gade, door hem voor te houden,
dat hij slechts de arm van het noodlot is geweest, maar Gonzalez neemt die uitvlucht
niet aan: hij gaat zijn schuld belijden voor den wereldlijken rechter.
Wanneer een hartstochtelijk man, door gloeiende liefde tot minnenijd gedreven, zich
zelf en die hij lief heeft, rampzalig maakt, dan vervult zijn lot ons met innig
medelijden, vooral indien zijn vurige geest, aan een waardige taak zich wijdend, hem
aanspraak heeft gegeven op onze bewondering. Zoo staan wij b.v tegenover
Shakespeare's Othello. Maar wanneer die jaloezie slechts het werktuig blijkt eener
geheimzinnige macht, die twee brave menschen, om - laat het zijn - een misstap
hunner jeugd, straft in hun zoon, wanneer die duistere macht bovendien de wraakzucht
van een eervergeten booswicht tot haar dienaresse maakt, en ons gevoel alzoo dermate
verduisterd wordt, dat we twijfelend vragen: wie is hier de schuldige? - dan kan
wellicht bij den toeschouwer een kille huivering van vrees en schrik, een pathologische
aandoening gewekt worden, maar het hoogere gevoel heeft geen deel in die
gewaarwordingen; en het kàn er geen deel in nemen, omdat het in den doolhof van
schuld en onschuld, van ziel en werktuig der misdaad, den weg niet weet te vinden
‘Het past den stervling niet,
Te blikken op de wolk van 't onbekend verschiet.
De mensch moet zorgvol voor 't geluk van 't heden waken,
En op God bouwen, die eens alles wel zal maken.’
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Deze regels uit het stuk zelf werden door den dichter als motto gekozen; zij
vertegenwoordigen dus den totaalindruk, dien het treurspel teweegbrengen moet.
Mij dunkt, nooit heeft de Ironie der Romantiek wreeder spel gespeeld met een harer
vereerders, dan in deze noodlotstragedie van Van der Hoop: waar de Voorzienigheid
zulk een duivelsche rol speelt, moet wel alle vertrouwen op haar vernietigd worden.
Keeren we thans tot Gwy de Vlaming terug; na de uitweiding, die ik mij veroorloofd
heb, zal het niet moeilijk vallen de plaats van het gedicht onder de verschijnselen
der Nederlandsche romantiek aan te wijzen. Het verscheen in hetzelfde jaar als de
Horoskoop, maar het was al in het voorgaande jaar ontstaan, ‘in de schaduw van het
gastvrij dak,’ waar de twee-en-twintigjarige dichter zijn aanstaande levensgezellin
vond. Het verscheen nu met zijn naam op het titelblad. En wel had hij reden om niet
langer dien naam te verbergen, want aanmerkelijk was de vooruitgang sinds Kuser
en José. Dat werd al dadelijk met sympathie geconstateerd door niemand minder
dan Potgieter1), die er zich hoofdzakelijk toe bepaalde, behoudens eenige critische
opmerkingen, een reeks van fraaie plaatsen aan te wijzen: Machteld, wachtende in
de vensternis van een der burchtzalen, de locale kleur der gesprekken van het
dienstpersoneel, den indruk van Machteld's ‘Ik heb mijn vroegere schoonheid niet,’
Gwy's eigen ontleding van zijn zieletoestand, zijn herinneringen aan hun bruiloftsdag,
en eindelijk de waanzinsscène, - een aanwijzing, waartegen ik niet gaarne in verzet
zou komen. Ook verdedigt Potgieter den dichter tegen het verwijt, dat hij een
welbehagen in akeligheden zou scheppen, en prijst hem, dat zijn keuze op een dweper
als Gwy viel, en niet op een heldhaftigen roover, een sympathieken moordenaar, een
gevallen engel, als waarvan de literatuur dier dagen wemelde. Ook die opmerking
is tot op zekere hoogte te beamen en althans heel wat juister dan de karakteristiek
van Gwy door Dr. Jan ten Brink2), die ook in dezen dweper een nakomeling van
Childe Harold en Manfred wil zien: gelijk ik reeds opgemerkt heb, van
Byroniaanschen invloed, van sympathieke opstandelingen is ditmaal volstrekt geen
sprake. Maar wel verwondert het ons, dat Potgieter zoo weinig aandacht aan de heidin
schonk en blijkbaar de verwantschap van Gwy met de moderne noodlots-theorieën
geheel

1) Zie De Gids 1837. of Kritische studiën I, 202.
2) Gesch. der Noord-Ned. lett. I, 346.
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over het hoofd zag. Had hij daarvoor meer oog gehad, ik vermoed, dat zijn indruk
minder onverdeeld zou geweest zijn.
Inderdaad bevat ook dit verhalend gedicht, zij het al in flauwer trekken, een
duidelijk herkenbare noodlots-tragedie en dat is de kwaal, die aan zijn dichterlijke
waarde knaagt. Gwy is een Vlaamsch edelman van strenge, dweepzieke vroomheid.
Hij heeft van der jeugd af aan in alle devotie de geboden der kerk onderhouden, hij
heeft den duivel weerstaan en zijn vleesch bestreden, de ketters gehaat en vervolgd,
als boetende pelgrim op het Heilige graf gebeden, en als de Duivel hem niet verblind
had, zou hij ongetwijfeld geëindigd zijn met zich geheel aan God en zijn dienst te
wijden. Maar toen heeft hij Machteld leeren kennen, een vondelinge, grootgebracht
door een arme, brave weduwe, en - niet zoo zeer door haar schoonheid als door haar
vroomheid bekoord, heeft hij haar tot zijn vrouw verkoren en is hij met haar op het
adellijk Poelgeest in Holland den toorn zijner bloedverwanten ontvlucht. Daar leiden
zij een vroom en allergelukkigst leven, totdat Gwy plotseling van een heidin de
mededeeling ontvangt van de nauwe betrekking, die er tusschen hem en zijne gemalin
bestaat. Machteld is de natuurlijke dochter van Gwy's vader; de heidin heeft zelf
indertijd het kind te vondeling gelegd. Tot zoover voelen we innige deernis met deze
twee menschen, die als voor elkander geschapen waren, en nu tot de verpletterende
ontdekking komen, dat ze in geen nauwer verband dan als broeder en zuster voor
elkander leven kunnen. Vooral in Machteld heeft de dichter een beeld van vrouwelijke
teerheid gepaard aan eenvoudige beslistheid gegeven, waarvan een groote bekoring
uitgaat. In haar volle grootheid komt zij uit, wanneer zij, nog niet op de hoogte van
het geheim en dus nog niet begrijpende, waarom Gwy in hun liefde een misdaad ziet,
toch onmiddellijk bereid is tot die resignatie, die de hoogste toets van onzelfzuchtige
liefde is:
‘Welnu, ik draag de schuld alleen,
Ik kan, ik wil, ik moet ze dragen;
Werp ze op mij en verlaat mij! Neen,
'k Ontroof geen uwer levensdagen
Den Heere. 'k Sta u aan hem af;
'k Wil mij van 't offer niet beklagen;
Ik bid slechts een vroegtijdig graf.
Gij - immers is 't nog tijd van boeten? Gij, vraag den Heilgen Vader, wat
Uw misdaad zal verzoenen moeten,
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En keer terug op 't heilig pad.
De Heer, van wien ge u af moest wenden,
Om mij rampzalige aan te zien,
Zal u nog eens den Trooster1) zenden
En onbekrompener misschien.
Zoo gij een gruwel hebt bedreven
Door Machteld lief te hebben, haat,
Veracht, vervloek haar heel uw leven....
Neen.... Neen, vergeet haar -.’

Maar ook als de reine volkomen ingelicht is, begeeft haar heur gezonde vroomheid
niet:
‘Wij hebben onbewust misdreven,
De Heere, Gwy, kan ons vergeven.’

En ongetwijfeld zou ons medelijden aanhouden, als aan Machtelds raad gevolg was
gegeven, en beide echtgenooten van elkaar gescheiden waren, om ieder voor zich in
een leven van zelfopoffering en toewijding aan anderen boete te doen voor de schuld,
die zij onwetend op zich hadden geladen. Maar zulk een afloop, die al pijnlijk genoeg
is bij een zoo volslagen afwezigheid van schuld, duldt 's dichters sympathie voor
Gwy's dweepzucht en bijgeloof niet. Deze houdt zich voor vervloekt, hij heeft een
zonde tegen den Heiligen geest begaan, waarvoor, gelijk de Schrift leert2), geen
vergiffenis mogelijk is. Want nu voelt hij het klaar, wat hun overkomt, is de straf
voor het verloochenen zijner roeping: hij had den geestelijken stand moeten omhelzen
en hij had zich daarvan laten afbrengen, - uit wereldsche ijdelheid en boozen lust
misschien? - neen, omdat de zedige vroomheid, de nederige deugd van Machteld de
begeerte bij hem hadden doen ontwaken naar een vereeniging met haar. In 't kleed
dier vroomheid had zich de duivel gehuld, die hem in het verderf had gestort, en het
werktuig van dien duivel was een ongeloovige heidin, die aan zijn vader had
gezworen, gedurende het leven zijner moeder nooit van het bestaan eener dochter te
reppen.
Ik wil niet te veel nadruk leggen op het ongewone feit, dat een middeleeuwsch
edelman zooveel omslag maakt om het bestaan eener natuurlijke dochter te verbergen,
of de niet minder zonderlinge mededeeling, dat hij een waarborg voor het bedekt
blijven van dit

1) d.i. den Heiligen Geest. Vgl. Joh. XIV: 16.
2) Mattheus XII: 32.
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geheim zoekt in den ‘eed’ eener heidin. Ook kunnen wij het recht van den auteur
niet ontkennen om naast de natuurlijke vroomheid van Machteld ook de bijgeloovige
dweepzucht van Gwy te schilderen: ook die heeft haar dichterlijke zijde. Maar als
hij dan niet alleen den dweper in de uitputting zijner razernij doet bezwijken, doch
den krankzinnige ook nog vooraf zijn zuster doet moorden, kan hij zich dan vrijwaren
van den schijn, dat hij zich leiden liet door een liefhebberij voor het gruwelijke, die
alleen te verklaren is uit een of meer der onaesthetische motieven, door hem zelf in
het slot van den voorzang ontleed en verworpen?
Maar vooral de rol, die de dichter de heidin liet spelen, was het die zijn kunstwerk
bedierf. Wij hebben in het voorafgaande genoeg van die wezens ontmoet - de
romantische literatuur is er trouwens vol van - om te weten, waar de auteur deze
Mara vandaan had. Alleen de vloek, de profetie, de bedreiging, die in
noodlots-tragedies pleegt vooraf te gaan, ontbreekt hier. Maar dat maakt het geval
niet beter. Het boosaardige wijf wordt er slechts te afschuwelijker door, naarmate
zij meer dan simpel werktuig blijkt. Alles zou goed zijn afgeloopen, indien zij slechts
een kleinen tijd vroeger haar geheim had geopenbaard, en zij had het kunnen doen,
want vóór het huwelijk van Machteld en Gwy had zij de eerste tegen de verbintenis
gewaarschuwd, maar in geheimzinnige woorden, waarvan het geen wonder was, dat
de argelooze bruid er geen acht op geslagen had. En bovendien komt zij ten
overvloede verzekeren, dat ze hoegenaamd niets geeft om beloften, noch eeden, maar
dat zij het in dit geval eens goedgevonden had haar eed niet te breken.
Zoo zien wij hier opnieuw de booze luim van een dergelijk wezen dienstbaar
gemaakt aan de bedoelingen eener quasi-Voorzienigheid. Want ten slotte heet het
toch, dat deze catastrophe voorbeschikt was.
Zij poosde: ‘Mara! 't moest zoo wezen.
Gij hadt het aan de blauwe lucht,
In heldre starren dus gelezen;
Voorwaar, het noodlot is geducht.’

Zij had gemeend goed te doen, maar God of de duivel hadden het anders gewild. En
als wij dan de gedrochtelijkheid hebben moeten aanzien, dat de duivelsche heks de
arme Machteld, die zij in het ongeluk gestort heeft, nog een laatsten kus op het
voorhoofd drukt, dan worden wij, horribile dictu, door den dichter
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geïnviteerd, om niet zoo zeer de twee ongelukkige slachtoffers, maar alleen deze
Mara te beklagen. Genen waren althans gestorven in de hope des wederziens, de
heidin had geen andere wijsheid, dan die van den Prediker, dat éénerlei beesten
weervaart en menschen. Is het wonder, dat ons gemoed hier weigerachtig blijkt, en
we, van Gwy de Vlaming scheidende, de vraag niet onderdrukken kunnen, of er aan
den reinigenden invloed der kunst niet veel ontbreekt, waar zoo met valsch gevoel
gespeeld wordt?
(Slot volgt.)
C.H. DEN HERTOG.

Bijlage bij bl. 348.
Hugo en Gisla.
I.
Hoordet ge ooit het lied der stroomgodessen,
Als de maan door 't vloeijend zilver schijnt,
En in 't diepst van 't helder nat verdwijnt;
Wen zij, bij het kemmen van heur tressen,
Gouden wolk, die schemert om haar heen,
Schalks of droef gewagen van 't verleen?
Bingen langs den Rhijnstroom afgevaren,
Heeft mijn blik haar Koningin bespied,
Heeft mijn oor geluisterd naar haar lied,
Waar zij, als een lelie op de baren,
Eenzaam dreef, of op den heldren vloed
Dartel zong met haar gespelenstoet.
Geestig vlochten zich de luchte reijen,
Als een krans van paarlen, door elkaêr;
Op het koeltje zweefde 't blonde hair;
Heel het oord was vol van melodijen,
Als de wind, waar 't loof van ruischt of rilt,
Weeldrig zoet of huivringwekkend wild.
Schoon mijn ziel, met nooitgekend verlangen,
Tot hen vloog op vleuglen van den lust,
Dwong ik haar, de onstuimige, tot rust,
Zocht mijn oor heur klanken op te vangen,
En een droeve wellust schokte 't hart,
Bij die mengling van genot en smart:
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II. Nimfen der nahe.
Ridder Hugo! gij geboren
Aan der Nahe donkren vloed,
Uit haar bronzen urn gevoed,
Hebt gij ons geen trouw gezworen,
Hugo van den Valkensteen,
Ons alleen?
Heeft onze arm u niet gewiegeld
In het spierensterkend nat,
Dat, beschaâuwd door loof en blad,
Nooit de zomerzon weêrspiegelt,
Bliezen wij geen gloriedorst
In uw borst?
Zoo uw forsche leên nu passen
Voor den stalen wapendos,
Wij bewaakten beemd en bosch,
Dat geen ever u verrassen,
Dat geen slang u uit heur krocht
Krenken mogt!
Hugo! Hugo! weiger ooren
Aan de flauwe liefdeklagt,
Die de vreemde paadje bragt,
Dof 't baret noch gesp de sporen,
Trek terug dien rasschen voet,
Ons uw gloed!
Zoo 't u heugde hoe wij bloosden,
Toen gij hingt aan onze kniên,
Zoudt ge ons om geene aardsche ontvliên;
Hoe ooit maagdenlippen koosden,
Voor den jongling zijn wij vuur
Te aller uur!
't Is vergeefs! - Uws kleppers lende
Druipt van bloed en gudst van zweet;
Ha! gij schendt uw duren eed;
Weet, gij spoedt u naar uw ende!
Verder dan onz' liefde gaat
Onze haat!

Nimfen des rhijns.
Jonkvrouw Gisla staarde neder
Op den spiegelklaren Rhijn:
Zou dat Hugoos klepper zijn?
Luchtte daar zijn witte veder?
't Is een pelgrim uit het Oost.
Hoe zij bloost!
Laat hij straks zijn mare melden; Van zijn muildier, flesch en staf
Zwerven weêr haar blikken af
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Over akkers, over velden, Daar weêrgalmt de stap eens mans
Op den trans.
Gislaas lichtblaauwe oogen stralen;
Gislaas blanke boezem rijst.
‘Hugo!’ lispelt zij - en ijst!
De uitgestoken armen dalen;
Vreeslijk slaat haars vaders blik
Haar met schrik.
‘Dochter, die 'k Mary verloofde!
Zoo mijn kling den Saraceen,
Die ons heir onkwetsbaar scheen,
Den gevloekten schedel kloofde;
Dochter, in dien bangen strijd
Haar gewijd!
Hoor, de kloosterklokken luiden,
Zie, het kruis, de krans, het kleed,
Alles heeft de stoet gereed;
Wuiven u de hemelbruiden
Niet van verre, blij te moê,
't Welkom toe?
Riddereed kent geen erbarmen:
Neen, ik zwaai den staf, als heer,
Over Rudesheim niet weêr,
Eer de Abdisse u nam in de armen, Of, hebt gij mijn zorg verkloekt,
Wees vervloekt!’

De koningin der stroomgodessen.
Mijn harp klinkt zoo zoet,
Voor 't verbrijzeld gemoed!
En 't klaatren
Der waatren
Smelt zamen ten groet:
‘Snel me, o maagd! te gemoet
In den bruisenden vloed,
Die ginds naar de donkere Nahe zich spoedt!’

Nimfen des rhijns.
't Bootjen is van wal gestoken,
Dat de vrome nonnen draagt;
Peinzend zit een bleeke maagd,
Aan den steven neêrgedoken,
Tot de schaar, als 't Ave klept,
't Bidsnoer rept.
Hoor! wat ploft daar in de golven?
Drijft daar langs den steilen boord
Niet een witte sluijer voort?
Wat de Rhijnstroom heeft bedolven,
Vloeit, in vogelsnelheid, meê
Naar de zee!
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Nimfen der nahe.
‘Hugo!’ klinkt het droef en droever; Op het wit beschuimde paard
Rent hij voort in dolle vaart,
Stort zich neder van den oever;
Zonder ruiter doolt zijn ros
Door het bosch.
Kliev' hij snel de breede golven,
Gisla sneller verder drijft,
Gisla onbereikbaar blijft!
Wat de Rhijnstroom heeft bedolven,
Vloeit, in vogelsnelheid, meê
Naar de zee!

III.
Als het vuur der avondzonnestralen
't Kwijnend blaauw des hemels zet in gloed,
't Witte zand der duinen blozen doet,
Lust het mij langs 't eenzaam strand te dwalen,
Leen ik 't oor aan 't bruisen van den vloed.
Maar al peins ik bij dien laatsten luister,
Aan den voet des bouwvals van de baak,
Op den hoogen duintop, lang en vaak,
'k Hoor er nooit, in 't half doorzigtig duister,
Hugoos weeklagt om der Nimfen wraak.
Stouter lied ontrijst der wilde baren,
- Reuzenharp, omkranst met sneeuwwit schuim, Als 't noord-westen, in zijn woeste luim,
De ijzren vuist doet gonzen langs de snaren,
Die weêrgalmen door 't onpeilbaar ruim.
't Is een kreet van oorlog en van glorie!
Statig rijzen tegen 't bloedig rovd,
Aan de kimmen, vlooten uit haar schoot,
Achtbre schimmen uit de Landshistorie,
Voor de Dichtren onzes tijds te groot!
J.P. HEIJE.
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Bijdragen tot de studie van Potgieter.
XIV. William Shakespeare's geboortedag.
23 April 1564.
Dit gedachtenisvers vormt met Isaac da Costa (zie Noord en Zuid 1889, bl. 169) en
Voor het eeuwfeest van Friedrich Schiller's geboorte een trio, waarin Potgieter toonde,
hoe hij groote dichters wist te huldigen. In zijn Florence deed hij dit ten opzichte
van Dante op nog meer monumentale wijze.
Aan de paraphrase dezer dichterlijke hulde behoort echter de aanwijzing van een
paar onjuistheden vooraf te gaan, die niet afdoen aan de waarde van het gedicht,
maar die toch gerectifiëerd moeten worden. Potgieter geeft namelijk ten onrechte
den indruk, dat Shakespeare's ouders, John Shakespeare en Mary Arden, armoede
kenden. Het waren welgestelde burgerlieden en eerst toen William 14 jaar was,
ondervonden zij wat tegenspoed.
Een tweede onnauwkeurigheid is, dat de dichter niet het eerste, maar het derde
kind van dit ouderpaar was. Wel zijn de beide eerste vroeg gestorven.

I.
Geen dichtgaaf, die te vergelijken is bij de werkzame verbeelding van een jonge
moeder, wakend bij de wieg van haar eersteling. En haar weelde is een zeer positief
geluk: niet slechts afwezigheid van leed, maar een gevoel van grooten rijkdom, nu
in dat kind al haar danken en haar bidden samenvloeit.
Die poëzie en dat geluk waren drie eeuwen geleden ook het deel van William
Shakespeare's jonge moeder, en bij die herinnering voert onze verbeelding ons terug
tot een voorjaarsdag van het jaar
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1564, naar een bescheiden woning aan de oevers van den Avon, waar Mary Arden
zit te peinzen bij de wieg van haar slapenden Billy. 't Is een echte lentedag, rijk aan
jonge geur en kleur, en dadelijk rijst in het dichtend moederhart de gedachte op: ‘O
mocht het leven hem evenzeer toelachen, als thans dit lieflijk lenteweer het zijn eerste
levensdagen doet. Maar die wensch gaat met een diepen zucht gepaard, en ze schrikt,
of die ook haar kleine mocht hebben gewekt. Doch een blik door het wiegekleed
stelt haar gerust; gezond slaapt hij voort, de rozen op de wangen.
Weer gaan dan haar gepeinzen voort; haar dwalende blikken volgen de glinsterende
kronkelingen der rivier en onwillekeurig ziet ze uit, of ze ook de torens van
Charlecote, het kasteel van Sir Thomas Lucy bespeuren kan. En weer tijgt haar
moederlijke fantasie aan 't werk, en ze ziet haar Willy onder het hooge geboomte
met de kinderen van den landheer spelen, door rijke gaven van hoofd en hart onder
die adellijke speelnooten volkomen op zijn plaats.
Maar ze schrikt van die zondige eerzucht en slaat het teeken des kruises. Doch
daar klinkt horengeschal, een jachtstoet stellig, die de bosschen intrekt. En weer laat
haar verbeelding zich niet beteugelen. Ze ziet het voorname jachtgezelschap met Sir
Thomas aan de spits, maar op een der vurige rossen ontwaart ze ook haar Willy, den
eenige, die den edelman, kan bijhouden.
En wederom schrikt ze op uit dien droom. Is het de Booze, die haar in verzoeking
brengt? Maar kan het wel zonde zijn, als haar moederhart voor haar kind op een
milder levenslot hoopt, dan zijn zwoegenden en slavenden vader ten deel viel? Niet
uit hoogmoed en ijdelheid heeft ze haar verbeelding vrij spel gelaten. Neen, maar ze
kent al de hardheden der armoede, de vernederingen die zij zich moet laten
welgevallen, de verzoekingen, waaraan zij blootgesteld is.
Maar daar wordt de kleine vroolijk kraaiend wakker. Zij neemt hem op, en - nieuw
bewijs van jonge-moeders-poëzie - als hij op haar vragen: ‘Zal Willy een brave
jongen worden?’ toevallig knikt, dan neemt ze dat aan als een naïeve bevestiging en
bewogen slaat ze een dankbaren blik omhoog. Dan legt ze hem aan de borst, en zoo
drinkt hij van haar dien echten levenslust in, die hem zelf dc rozen op de wangen
toovert, en die later in zijn dichtwerk geslacht op geslacht verkwikken zal.
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II.
Hoe benijdenswaard moet het leven zijn van groot-grondbezitters, gelijk men ze in
Engeland aantreft: een uitgestrekt gebied, dat de blikken niet overzien kunnen, het
zijne te mogen noemen, en zich meester te voelen van al wat daarop leeft en huist.
Wat moet zulk een landedelman een trotsch gevoel vervullen, als hij, op zijn
bliksemsnel ros het edele hert vervolgend of zijn welafgerichte valken in het luchtruim
bespiedend, immer de wetenschap heeft, dat hij zich op eigen terrein bevindt, en wild
en gevogelte op het land en in de lucht zijn volle eigendom zijn.
En nog grooter voldoening is voor hem weggelegd, als hij zijn schatten besteedt
om moerassen en heidevelden in vruchtbare landouwen te herscheppen, en hij bij
het aanschouwen der uitkomst van zijn pogingen het opwekkende besef met zich
mag omdragen, dat ook na zijn dood nog velen om dat goede werk zijn naam zullen
zegenen.
Maar ver boven dezen te benijden is de dichterheros, die een nog reusachtiger gebied
beheerscht, het onmetelijk rijk van herinnering en verbeelding, en die in alle tijden
en onder alle volken thuis, al wat ooit menschenhart bewoog, weet te vertolken.
Als deze zijn vliegend ros bestijgt, dan voert het hem, in meer dan adelaarsvlucht,
de sferen door en het weet van wijken noch wankelen, al stormt en bliksemt het om
hem heen. Geen stof, waarvan de verhevenheid het genie doet duizelen, geen
gevoelstoestanden, hoe felbewogen of ontroerend ook, die in zijn gemoed geen
weerklank vinden.
Zoo beheerscht hij als vinder en profeet aller hoofden en harten, en die heerschappij
houdt niet op bij zijn dood. Neen, bij het voortsnellen der eeuwen breidt zich immer
de kring zijner vereerders uit en geen nageslacht zal zijn erfenis doen verloren gaan.
Of hebben de drie eeuwen, die over Shakespeare's dichtwerk zijn heengegleden, het
in eenig opzicht doen verbleeken? Zijn de Romeinen in Coriolanus en Julius Caesar
nog niet steeds voorbeelden van burgermoed en burgerdeugd? Blijft Timon van
Athene niet de type van een nobelen menschenhater? Vertegenwoordigt Shylock niet
nog altijd den gloeiendsten rassenhaat? Italië werd één en daarmede nam zijn
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treurig verleden een einde, waarin het, verwinnende of overwonnen, immer bleef
bukken onder het juk der slavernij; maar wat niet veranderde, is de geestdriftige
bewondering der Italianen voor Romeo en Julia, dien heerlijken zang van Zuidelijke
jonge liefde. Duitschland is om Sleeswijk-Holstein met Denemarken op voet van
oorlog, maar als Hamlet, prins van Denemarken op Duitsche tooneelen verschijnt,
dan kent het meegevoel geen grenzen voor deze deerniswaardige verpersoonlijking
van energie, verlamd door teerheid van gemoed en hooge intelligentie. En hoe het
ongeloof zich ook moge uitbreiden, waar in Macbeth Banquo's schim verschijnt,
wordt ook de koelste vrijdenker ontroerd door dit dreigend gewetensvisioen.
Zoo bleef de roem van dezen dichtervorst ongerept, zijn beeldengalerij aan de
Britsche historie ontleend, onovertroffen, zijn blik in de raadselen van het
menschenhart ook door de psychologen van den jongsten tijd als ongeëvenaard
erkend, en terwijl gansch Engeland trotsch is op dezen zijn grootsten zoon, werd
diens kunst voorbeeld en maatstaf voor het drama der nieuwere tijden.

III.
De groote dichter, thans in hooger kringen opgenomen, verwijlt daar nu te midden
van zijn evenknieën, de heroën der wereldliteratuur, zonder aarzelen door hen erkend
als hunsgelijke. Hij begroet er met diepen eerbied de scheppers van het oud-Indische
heldendicht, het Mahâbhârata en het Râmâyana, hij herkent er vol verrukking de
beroemde vertegenwoordigers der eeuwig frissche Grieksche kunst. Ook de
hoofdmannen der Romeinsche literatuur ontbreken er niet, doch meer wordt 's dichters
aandacht geboeid door de groep, die den overgang tot de nieuwere tijden vormt.
Toch, al vervallen in die hoogere sferen de onderscheidingen niet, zou het
dwaasheid zijn te meenen, dat daar de kinderachtigheden voortleven, die hier de
menschen op kunstgebied verdeelen; dat daar strijdvragen als: Classicisme of
Romantiek? en dergelijke meer als ernstige problemen zouden worden erkend. Neen,
in die verheven oorden is het inzicht algemeen, dat gelijk het licht zich in tal van
kleuren splitst, ook de schoonheid zich in eindelooze verscheidenheid van vormen
openbaart, en iedere vorm recht van bestaan heeft, mits die uit echten
schoonheidsdrang geboren zij.
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Hoe zal Shakespeare van zijn verheven standpunt met een glimlach neerzien op de
beduchtheid van sommige kleinmoedigen, alsof de dagen der poëzie geteld zouden
zijn. Het is waar, bedenkelijk is de dweepzieke ingenomenheid van het tegenwoordig
geslacht met muziek en nog eens muziek, de hartstochtelijke overgave aan de
zinnelijke bekoring van allerlei tonenspel, waardoor de behoefte aan andere vormen
van kunstgenot volkomen verstompt. Het is ook even waar, dat die mode-vereering
der toonkunst er in geslaagd is, de poëzie en de schilderkunst in de opera tot haar
gehoorzame slavinnen te vernederen. En toch kunnen die betreurenswaardige
verschijnselen een reuzengeest als Shakespeare niet verontrusten. Hij weet, dat de
velden der poëzie meer braak gelegen hebben, en dat eenmaal wel de dag weer zal
aanbreken, dat een begenadigd dichter, de wereld verbazende door een nieuwe,
frissche, moedige jonge kunst, haar dwingen zal om de rechten der poëzie te erkennen,
en zoo een eind zal maken aan de gevoelsanarchie van het heden.
En thans wil men voor Shakespeare een standbeeld gaan oprichten? Is dat een
waardige hulde voor het onovertroffen genie, dien ook Goethe, de dichtervorst van
deze eeuw, eerbiedig als zijn meerdere erkende? Neen, indien het geslacht van nu
hem naar verdienste eeren wil, dan is er slechts één waardige weg: verlevendigde
studie van zijn aangrijpende treurspelen, een geest en gemoed verheffende
kennismaking met deze door levenswaarheid uitmuntende schilderingen van de
groote en kleine, de openlijke en verborgen roerselen van het veelbewogen
menschenhart.
En toch zou dit nog slechts een halve hulde zijn. Neen, Shakespeare's drama's
moeten niet alleen gelezen worden, er moet een eind komen aan de domme en
kleingeestige vooringenomenheid, die ze tot dusver, met luttele, noode afgedwongen
uitzonderingen, van onze tooneelen weerde. Eerst dan zal de waardeering dezer
wonderen van poëzie algemeen worden. Dan zal de menigte wel eerst moeten
gewennen aan de schijnbaar gebrekkige techniek dezer spelen, de groote
beweeglijkheid van het scenarium en het eenigszins verwarrende op- en aftreden van
personen, maar na die voorbereiding zal zij ook oog krijgen, en daardoor met
eerbiedige bewondering vervuld worden, voor den grootschen bouw en de bij zoo
rijke afwisseling uitschitterende eenheid dezer onvergelijkelijke kunstwerken.
C.H. DEN HERTOG.
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Aanteekeningen.
I.
1.
Geen poëzie als die van 't moederharte,
Wanneer ze bij de wieg haars eerstlings zit.

Voorbeeld van constructie naar den zin (synesis). Zie bl. 328 van deze afl.
Uit de paraphrase is gebleken, dat ik ‘poëzie’ hier niet opgevat heb als een
verbeelding en gemoed streelenden toestand, maar in den eigenlijken zin van
dichterlijk scheppen. De geheele eerste afdeeling van het vers wordt dan het bewijs
voor de stelling der beide beginregels.
2.
den frisschen levenslust,
Wiens open zin de menschheid zal verheugen,
Wiens eerste blos een traan der moede kust!

Deze regels zijn een voorbeeld van de grieksche grammatischrethorische figuur,
bekend onder den naam van proteron husteron (d.i. het latere naar voren). Het is de
omkeering der natuurlijke volgorde van twee begrippen, onder den invloed van een
zekeren haast om het tweede en voornaamste het eerst te noemen. Een voorbeeld is
de volgende regel uit de Ilias:
‘Beide, nachdem sie erzog und gebar die göttliche Mutter.’

Als een voorbeeld uit een Hollandsch vers, speelt mij de volgende regel door het
hoofd, dien ik echter niet kan thuis brengen1):
‘Van dat ik was getrouwd, van dat ik zat verloofd.’

In het Mnl. komt de figuur herhaaldelijk voor. Een studie er over van prof. Verdam
is te vinden Taalk. bijdragen I, 22. Vgl. ook Stoett. Bekn. Mnl. Spr. (Syntaxis) 147,
waar de volgende voorbeelden aan ontleend zijn:
Die visch starf al te hant en de spaertelde voor sine voete.
Hi cleedde hem ende es upghestaen.
Twee ridders quamen, die hem wechdroeghen ende opnamen.

II.
3. Strophe 1 en 2. Aandacht verdient hier de strenge symmetrie tusschen beide
strophen, waarin de tegenstelling: groot-grondbezitter

1) Te vergeefs heb ik er Messchert's Gouden Bruiloft op nageslagen.
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en werelddichter, uitgewerkt wordt. Elk viertal regels van de eene strophe vormt een
contrast met het parallelle viertal van de tweede: het onoverzienbare grondgebied
van den een en het onmetelijk rijk der verbeelding bij den ander, het wilde
jachtvermaak en de dichterlijke vlucht, het ontginnen van heiden en moerassen en
het heerschen over de geesten en gemoederen, het uitzicht op de dankbaarheid der
nakomelingschap en de zich uitbreidende waardeering van het nageslacht.
De symmetrie gaat zelfs zoo ver, dat in r. 9-12 van beide strophen chiasmus
voorkomt, de naar de kruisvormige gr. letter χ (= chi) zoo genoemde kruisstelling,
die als een bekende rethorische constructie in de klassieke talen voorkomt. Ik heb
op die figuur reeds gewezen in de aanteekeningen bij Hagar (N. en Z. XV, 332), naar
aanleiding van den regel:
‘den herder en den held, den woudstier en het lam.’

en het voorbeeld uit Huygens' Cluyswerck, r. 50:
‘Pen- en pinceelen- komst, die w'elck om 't zeerst beminnen,
In doecken of papier, elck na syn' eigen aerdt’

Dezelfde figuur komt hier voor in de regels der 1e strophe:
‘'t Is zoet, de heide in hoven om te scheppen,
Een paradijs te toovren uit den plas,
Tot drasse grond de sikkels zich zie reppen,
Tot wuivend groen het kaal gebergt1) verrass'.’

en in die der tweede:
‘Hij ziet, hij vindt: gebieder der gedachte!
Hij sticht, hij spelt: beheerscher van 't gevoel,
En aller hart blijkt speeltuig voor zijn klachte,
En aller hoofd wordt dienstbaar aan zijn doel.’

Hoe deze figuur, vermoedelijk wel door Huygens' invloed, Potgieter gemeenzaam
was, blijke, buiten de reeds in de aangehaalde aanteekeningen bij Hagar gegeven
voorbeelden, ook nog uit de volgende twee:
Revue in het Bois de Boulogne I:
‘Hier voert een hooger rijk zij2) in
Op zoden even diêr, wie fluist'ren als wie peinzen,
De bank der mijmring of der min.’

en Florence XIX:

1) Opgevat als - P. denkt aan Engeland - heuvelachtige heidegrond.
2) De eenzaamheid.
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Gij even frisch, hetzij uw doek of dicht
Op nieuwe wijz' de hymne leerde stijgen.
Op eigen trant de groepen riep aan 't licht;’

Ten slotte nog een voorbeeld uit Heye, Neerlands taal:
Zoo ook huwt zich vroom en moedig,
Kracht en teerheid in uw taal.

4. En in dat loof, 't geen ruischend schaduw leent. De bij P. bekende verwisseling
van dat of hetwelk met hetgeen.
5. Werd Timon heusch? De dichter is hier, meen ik, minder gelukkig in zijn
karakteristiek dan in de overige gevallen, die hij aanhaalt. Timon van Athene, ‘de
misanthroop’, was een tijdgenoot van Socrates en evenals deze een scherp en bijtend
bestrijder van het toenemend zedenbederf. Hij vermeed allen omgang en hield zijn
verblijf in een kleine eenzame woning buiten Athene. Het drama van Shakespeare
schildert, hoe hij door een proefneming op zijn gewaande vrienden er toe kwam om
de menschen te vloeken.
6.
Omschittert heel het eilandrijk zijn glorie,
Die later kunst de trouwste leidstar werd.

In deze regels komt wederom een voorbeeld van synesis voor. Die vindt zijn
antecedent in zijn, terwijl het streng-grammaticaal moest zijn: de glorie van hem,
die.... enz. Een gelijksoortig voorbeeld levert De Zangeres II, str. 7:
‘En denk u al het bittre van mijn beker,
Die, aangerand door laster en door lust,
Geen vriend tot schuts, geen gade heb tot wreker.

7. Een raadsel blijv' 't verschijnen en verdwijnen der beelden op dit wisselziek tafreel.
De vergedreven splitsing der bedrijven van Sh.'s drama's in een tal van tooneelen,
waarvoor in den regel telkens een ‘changement de spectacle’ noodig is, wordt
verklaard door zijn losheid van conventioneele banden, maar ook door den toestand
van het tooneel in zijn tijd. De tooneeltoestel was zoo eenvoudig, dat slechts een
kleinigheid noodig was, om een plaatsverwisseling aan te geven.
C.H.D.H.
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Verscheidenheden.
Iets op de lange baan schuiven.
Wat voor baan dat moet zijn, weet niemand. Natuurlijk niet, want baan beteekent
thans weg, straat, een enkele maal brug en mnl. bane komt evenmin in eenigerlei
beteekenis voor, die in deze uitdrukking dienst zou kunnen doen. Ook het mnd. kent
geen bane met eene beteekenis, die licht over de zaak kan verspreiden.
We mogen dus veilig aannemen, dat het woord baan hier niet op zijn plaats is, te
meer, daar het hgd. het in dien zin ook niet kent, daar de spreekwijze hgd. luidt:
etwas auf die lange Bank schieben (iets op de lange bank schuiven) en dat is ook de
ware vorm.
De oude rechts- en raadzalen hadden aan vier zijden van de muren zitbanken, die
men met éene trede beklom. Midden tegenover de vensters op eenigen afstand van
den achtermuur stond de tafel, waaraan de schepenen zaten, daar was de
schepensbank. Wat zij dachten af te doen lag, vertegenwoordigd door acten en
bescheiden op de tafel, de rest werd ‘op de lange bank’ geschoven, de bank nl.
waaraan de officieele toehoorders zaten, welke bank, of banken, naar den smaak
onzer voorvaderen, uit kisten bestonden, waarin de acten en verdere stukken bewaard
werden. Vandaar dat Agricola spreekt van eene zaak in de lange kist of bank te
schuiven.
Blijkbaar is het woord baan voor bank in de plaats getreden, toen de oudere vorm
van rechtspleging vergeten was en zonder zich rekenschap te vragen van den waren
zin, heeft men in de bank veranderd in op de baan gelijk zooveel vormen onkenbaar
werden, toen men ophield, ze te verstaan.
D. B.
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Het ei van Columbus.
Het is erg jammer, maar van het ‘ei’ van Columbus is evenmin iets waar als van het
‘oproer aan boord’ bij Columbus. Het laatste heeft prof. Wynne al twintig jaar geleden
zonneklaar bewezen, het eerste blijkt uit het volgende. Hoeveel H u m b a l d t Krit.
Untersuchungen II. 394, de geschiedenis van het ei in den gebruikelijken vorm vertelt,
zoo is het toch een bewijs boven alle bewijzen, dat de Spanjaarden zelf, die toch in
de eerste plaats dat ‘ei van Columbus’ moesten noemen, daarentegen spreken van
huevo de Juanuelo (het ei van Hannus) gelijk o.a. C a l d e r o n de uitdrukking gebruikt
in het tooneelstuk la dama duende (de spokende dame).
In 1555 verhaalt Va s a r i eene geschiedenis als die van het ei van Columbus,
welke in 1421 te Florence zou zijn voorgevallen met den beroemden bouwmeester
Filippo Brunelleschi, die aldaar het koepeldak bouwde van den dom Santa Maria del
foire. B e n z o n i schrijft de geschiedenis het eerst aan Columbus toe in zijne
geschiedenis der Nieuwe wereld, die in 1565 te Venetië het licht zag, dus tien jaar
later dan Va s a r i en 154 jaar later dan Vasari beweert, dat het zou zijn voorgevallen;
volgens B e n z o n i zou het in 1493 gebeurd zijn.
Zeker echter zijn alle schijvers het eens in den zin, dien zij aan de uitdrukking
hechten: eene daad, die niemand meent te kunnen volbrengen, maar die voor allen
gemakkelijk schijnt, als de uitvinder of ontdekker hun gewezen heeft, hoe men moet
handelen.
D. B.

Leiddraad.
Hoe kan een draad ons geleiden en hoe komt men er toe een schoolboek een leiddraad
te noemen?
Het overdruk gebruik van dit woord heeft de ware beteekenis doen vergeten: want
oorspronkelijk is het ‘de draad van Ariadne’ nl. een hulpmiddel om aan groote
moeielijkheden te ontkomen, zich uit bijzondere verwikkingen te redden.
Koning Minos had, gelijk de Grieksche mythologie ons leert, door Daedalus op
Kreta een doolhof (Labyrinth) laten aanleggen; daar

Noord en Zuid. Jaargang 17

382
hield zich de Minotauros op, een monster half mensch, half stier. Jaarlijks moesten
twaalf jongelingen en twaalf jonge meisjes uit Athene naar Kreta gezonden worden
en deze werden door den minotaurus verslonden. Theseus nam zich voor, het monster
te dooden, en begaf zich op weg; hij ontmoette Ariadne, die hem lief kreeg en
bevreesd voor zijn leven, hem een draad gaf, dien hij aan den ingang van het labyrinth
moest vastmaken, en om er weer uit te komen, terugkeerende naar den ingang moest
volgen. Dit gelukte, hij doodde den minotauros en kwam gelukkig uit den doolhof
terug.
Naar dit verhaal spreekt men van een leiddraad, als men een hulpmiddel, een goeden
raad, eene aanwijzing bedoelt, om zich uit moeielijkheden te redden of groote
bezwaren te boven te komen. Ook zegt men ‘de draad van Ariadne’ letterlijk naar
lat. Ariadnaeum filum.
D. B.

Kort aangebonden zijn.
Van driftige, opvliegende menschen wordt gezegd, dat zij kort aangebonden zijn.
Wie zijn er kort, d.i. ‘aan een kort touw’ aan (een paal) gebonden? Dat zijn valsche
of kwaadaardige honden, aan welke men belet een groote ruimte onveilig te makan.
De menschen, die heeten ‘kort aangebonden’ te zijn, zijn eigenlijk menschen, die
behooren ‘kort aangebonden’ te worden. Zij springen wel eens ‘uit den band.’ Op
dezelfde wijze, waarop men de jachthonden aan de lijn heeft, dat zij het wild niet
nazetten voor het tijd is, houdt men jongelieden van verkeerde dingen af, d.i. men
houdt ze ‘kort,’ zoodat ze niet te veel of in het geheel geen ‘kromme sprongen’
kunnen maken.
D. B.

Bergen verzetten.
Gewoonlijk vat men deze uitdrukking op in de beteekenis ‘het onmogelijke mogelijk
maken’ en beroept zich op Matth. XVII: 20, waar Jezus zegt: ‘Indien gij een geloof
hadt als eens mosterdzaadje, gij zoudt tot dezen berg zeggen: word opgeheven en in
de zee geworpen en het zou geschieden en niets zou u onmogelijk zijn.’ In
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gelijken zin komt de uitdrukking voor in Matth. XXI: 21, Marc. XI: 23, I Kor. XII:
2, maar oorspronkelijk is dit in de wereldliteratuur de beteekenis niet.
Het oudst en het eerst vinden wij de uitdrukking in den strijd der Reuzen in de
Grieksche mythologie. De Giganten voeren strijd met de Goden en om de
verblijfplaats der Goden, den Olympus, te kunnen bestijgen, stapelden zij bergen op
bergen, den Pelion op den Ossa, maar Jupiter splijt met zijn machtigen bliksem den
Olymp, den Pelion en den Ossa en begraaft de hemelbestormers onder de puinhoopen.
Zoo lezen wij bij Ovidius in de Metamorphosen I: 151; vgl. Vo n d e l II, Hersch. I.
177:
En op dat 's hemels burgh niet vry zou blyven, spanden
Die reuzen t'zaemen, om den hemel aen te randen,
En staplen het geberght op een verwaent en snoot.
d' Almaghtige verplet met zynen donderkloot
Den berg Olimp, en zwicht geensins, om zulke stukken
Den steilen Pelion, daer Osse op lagh, te rukken
Van onder dat gevaert. enz. enz.

Bij Job IX: 5 wordt hetzelfde van Gods almacht getuigd: ‘die de bergen verzet, dat
zij het niet gewaar worden, die ze omkeert in zijnen toorn.’
Het begrip ‘eene ondenkbaar groote, machtige daad volbrengen’ of ook
‘reuzenwerk’ doen, heeft bij vele dichters dienst gedaan en bij uitbreiding belooft
de bluffer, snoever, grootspreker of hoe hij anders mag heeten ‘bergen te verzetten.’
Bij B o j a r d o in den Orlando inamorato en bij A r i o s t o in den Orlando furioso
komt zulk een bluffer voor, dien de dichter Rodamonte noemt. Letterlijk beteekent
die naam ‘bergen-voortroller’ van rodare (wentelen) en monte (berg). In het fr. en
het eng. bestaat nog het woord rodamontade = blufferij m.a.w. belofte als van
Rodamonte, verhaal als van Rodamonte.
D. B.

Bemantelen.
Dit woord beteekent letterlijk ‘onder een mantel verbergen’ of wel ‘met een mantel
bedekken.’ De groote omvang van dit kleedingstuk heeft aan die spreekwijze reeds
in overoude tijden die beteekenis gegeven, die o.a. reeds bij Plautus voorkomt.
Bij de Germanen had de mantel, die alleen door mannen en
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vrouwen van zekeren rang gedragen werd, eene bijzondere beteekenis. Kinderen,
vóor het huwelijk geboren, werden ‘ge-echt’ doordat de vrouw ze bij de voltrekking
van het huwelijk ‘onder den mantel’ nam. Deze kinderen heetten ‘mantel-kinderen’
(filii mantellati fr. enfans mis soubs le drap)1).
Vandaar ook de beteekenis van bescherming, aan den mantel gehecht: als in den
Zangerstrijd op den Wartburg Heinrich Von Ofterdingen de nederlaag lijdt en dus
moet sterven, zoekt hij zijn heil in de vlucht, waarbij hij zich onder den mantel der
landgravin verbergt.
In den Parzival 88: 8 lezen we:
Kaylet, der e was komen
Saz der küngen undr ir mandels ort.

dat was stilzwijgend eene bede om bescherming.
Gewoonlijk echter is er sprake van, iets te ‘bedekken’ of ‘met den mantel der
liefde’ te bedekken, wat van bijbelschen oorsprong is, het eerst vermeld: Gen IX:
23, waar sprake is van Sem en Japhet, die ‘een kleed namen en de naaktheid huns
vaders bedekten.’ Hier is het nog in de letterlijke beteekenis gebruikt. In den
figuurlijken zin: zwijgen over eene verkeerdheid, eene zwakheid, eene berispelijke
zaak, om den bedrijver niet in moeielijkheid te brengen, komt de uitdrukking in
verschillende talen, ook reeds in het Corpus juris canonici, Decretum Gratiani VIII:
96 voor, waar van keizer Konstantijn verhaald wordt, dat hij zou gezegd hebben:
‘Waarlijk, als ik met eigen oogen een priester Gods of iemand in het monnikskleed
had zien zondigen, dan zou ik mijn mantel afnemen en hem bedekken, dat het van
niemand gezien werd.’
Algemeene verbreiding kreeg het door de kerk, waar de uitdrukking Spr. X: 12
en I Petr. IV: 8 voorkomt. De ‘mantel’ der ouden en der Germanen verbond zich met
de ‘liefde’ uit den bijbel en de zalvende toon des priesters bracht de uitdrukking met
een spotachtige beteekenis tot ons. De ‘mantel der liefde’ komt in den bijbel niet
voor.
D. B.

1) Grimm, Rechtsaltert. S. 160 en 462.
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Aren-lezing.
XI. Voortzetting van bl. 234 deel XVII.
No. 45.

-

Nog een eenmaal beroemd
Sonnet. - Juliana Cornelia
Baronesse de Lannoy.

No. 46.

-

De invloed van Du Bartas
in de 17e eeuw.

No. 47.

-

Anna Roemer Visscher's
bijschrift op de
Vriendschap.

No. 48.

-

Reislessen in
Reisjournalen. De lessen
van Polonius in
Shakespeare's Hamlet.

No. 49.

-

George Canning's dépêche
op rijm. - Bilderdijks
bijschrift op Piet Hein.

No. 50.

-

Uit Jacob Cats; een
herinnering uit den ouden
tijd voor onze dagen.

No. 51.

-

Vondels waarschuwing in
den Amsterdamschen
Schouwburg.

No. 52.

-

Huygens en de
schilderkunst.

No. 45. - Nog een eenmaal beroemd Sonnet. - Juliana Cornelia Baronesse
de Lannoy.
Reeds herhaalde malen heb ik in de A r e n -l e z i n g enkele bijzonderheden uit de
geschiedenis van het Sonnet medegedeeld en daarbij het oorspronkelijke aangehaald,
zoo mogelijk met de vertaling van vaderlandsche of bekende dichters. Het zijn
bijdragen tot de geschiedenis van een dichtvorm aan de orde van den dag, een
geschiedenis al niet minder belangwekkend dan die van eenigen anderen dichtvorm.
In welke literatuur heeft het S o n n e t niet zijn eigen geschiedenis, waarvan geen
enkele grondige behandeling dier literatuur zou mogen zwijgen?
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In Frankrijk is men, even als in Engeland gedurende den laatsten tijd, ernstig bezig
op te sporen wat tot de juiste geschiedenis van het Sonnet kan bijdragen. De 17e
eeuw was verzot op het Sonnet en Molière vindt er een buitengewoon genot in,
sommige Sonnettendichters te hekelen.1) Wat Boileau van een volmaakt Sonnet dacht
en schreef is bekend geworden door den overal aangehaalden regel, waarin hij beweert
dat een Sonnet zonder eenig gebrek op één lijn te stellen is met een heldendicht. Niet
iedereen neemt er echter notitie van, dat hij dien versregel zelf aan den Spaanschen
dichter De Herrera ontleend heeft, wat hij trouwens verzwijgt. Onder de eenmaal
zeer beroemde Sonetten in de Fransche letteren der 17e eeuw werd dat van D e s
B a r r e a u x steeds aangehaald, zoo om zijn ‘volmaakten vorm’ als om zijn ernstigen
inhoud. Vooral bij de streng-kerkelijke partij stond het hoog aangeschreven, en thans
kan men veilig aannemen, dat het daaraan in de eerste plaats wel zijn roem zal te
danken hebben. Tegenwoordig zal men het alleen om zijne historische beteekenis
nog aanhalen. Het zou wel te verwonderen zijn, als een Sonnet van zooveel
vermaardheid niet in onze taal was overgebracht; de groote ingenomenheid met de
Fransche letteren in ons land gedurende de 18e eeuw staat er borg voor. En werkelijk
heb ik een vertaling gevonden. Zij komt voor in de D i c h t k u n d i g e We r k e n
van J u l i a n a C o r n e l i a B a r o n e s s e DE LANNOY, de welbekende vriendin van
Bilderdijk, die aan het einde der 18e eeuw reeds naar een herleving der letteren
heenwijst, voor zoover wij daarvan in onze geschiedenis kunnen spreken.
Ik wil hier allereerst het oorspronkelijke meedeelen.

Sonnet, par Des Barreaux.
Grand Dieu! tes jugements sont remplis d'équité,
Toujours tu prends plaisir à nous être propice;
Mais j'ai tant fait de mal que jamais ta bonté
Ne me pardonnera qu'en blessant ta justice.
Oui, Seigneur, la grandeur de mon impiété
Ne laisse à ton pouvoir que le choix du supplice:
Ton intérêt s'oppose à ma félicité,
Et ta clémence même attend que je périsse.
Contente ton désir puisqu'il t'est glorieux;
Offense toi des pleurs qui coulent de mes yeux;
Tonne, frappe, il est temps; rends-moi guerre pour guerre.

1) Zie mijn artikel over de geschiedenis van het Sonnet in het Tijdschrift voor Taal en
Letterkunde van de Leidsche Maatschappij, 1884.
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J'adore en périssant la raison qui t'aigrit;
Mais dessus qnel endroit tombera ton tonnerre,
Qui ne soit tout couvert du sang de Jesus-Christ!

Het Sonnet, merkt men, ademt sterk den geest der christelijke mystiek. Het behoort
tot dezelfde groep gewijde Klinkdichten, waartoe ook het vroeger aangehaalde Sonnet
van Michel Angelo te brengen is, dat door Bilderdijk vertaald is.
De vertaling van Baronesse de Lannoy is niet kwaad; is zij niet zeer dichterlijk,
zij is in ieder geval vrij getrouw. De vertaling dagteekent van het jaar 1771.

Klinkdicht, gevolgd naar het Fransche van den Heer Des Barreaux.
Uw vonnissen, o God! zijn loutre billijkheid,
Gij schept uw hoogsten lust in ons genaê te toonen;
Maar 'k heb zooveel misdaan, dat hoe uw liefde ook pleit,
De vrijspraak van mijn zonde uw heilig recht zou hoonen.
Ja, zooveel schulds, laat slechts, geduchte Majesteit!
De keuze U vrij der straf waarmeê gij 't kwaad moet loonen.
Uwe eer ontzegt mij 't heil mij anders toebereid,
En uw meedogen zelf kan nimmer mij verschoonen.
Voldoe dan aan Uw wil, dewijl Uw roem 't gebiedt.
Wraak zelfs den tranenvloed die uit mijne oogen vliet.
Vergeld mij strijd met strijd; sla, donder, wreek Uw wetten.
Maar hoe rechtvaardig ook Uw gramschap op mij woed',
Welk lid zal Uwe wraak, Uw donder 't eerst verpletten?
Niet een, of 't is bedekt met Jezus-Christus bloed.

't Is de nagalm der mystiek, die dit Klinkdicht, zeiden wij, zijn groote aantrekkelijkheid
heeft gegeven. Een reden te meer, dat Bilderdijk zich moest aangetrokken gevoelen
tot een dichteres die, behalve een vrouw van zeldzame beschaving en talenten, een
geestverwant bleek te zijn met den Dichter-wijsgeer op theologisch gebied.
De vermaardheid van het Sonnet maakt nog een enkele bijzonderheid omtrent den
dichter vermeldenswaard. D e s B a r r e a u x is niet de eenige dichter wien slechts
één enkel gedicht, en wel een Sonnet, overleefd heeft. In Italië denke men slechts
aan Filicaja. Jacques Vallée Seigneur Des Barreaux wordt wel eens ‘de epicuristische
dichter’ genoemd. Hij werd geboren in 1599 en stierf in 1673. Voltaire was nog al
met hem ingenomen. Hij nam eenmaal
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zijn ontslag uit een openbare betrekking, alleen om door geen zorgen gekweld te zijn
en geheel naar zijn eigen smaak in onbezorgde weelde te kunnen leven. Zijn huis
werd om de goede sier die er steeds gemaakt werd, ‘het eiland Cyprus’ genaamd.
Hij was bevriend o.a. met Balzac en Descartes. In zijn poëzie meende men reden te
zien hem van ongeloof, zelfs van athéisme te beschuldigen. Het eenige gedicht dat
zijn naam deed voortleven, het aangehaalde Sonnet, maakt die beschuldiging van
athéisme hoogst zonderling. Het ware van de zaak is, dat dit Sonnet geschreven is
in dagen van ernstige ziekte, toen de dood hem bedreigde, en het gedichtje plotseling
overal rondging als een bewijs van zijn bekeering. Nauwelijks echter was hij weder
hersteld, of hij verloochende zijn Sonnet, geschreven in een aanval van gewetensangst,
en deed zijn best om het uit de wereld te krijgen. Ook die bijzonderheid heeft zeker
bijgedragen tot de vermaardheid van het K l i n k d i c h t . Voltaire trachtte zijn karakter
te redden door te beweren, dat het Sonnet van l'abbé de Lavau was.

No. 46. - De invloed van Du Bartas in de 17e eeuw.
In het Academisch proefschrift van Dr. A. Hendriks: ‘Joost van den Vondel en G.
d e S a l u s t e d u B a r t a s ,’ Leiden, 1892, wordt op de beteekenis van genoemden
Franschen dichter voor onze letteren der 17e eeuw gewezen. Een kleine bijdrage
daartoe deelen wij mede, door de volgende aanhaling een plaatsje te geven, nu wij
in het voorafgaande nommer der A r e n -l e z i n g den invloed der Fransche letteren,
hoewel in een volgende eeuw, ter sprake brachten.
Dat du Bartas hoog bij Vondel stond aangeschreven, is reeds uitvoerig door Van
Lennep aangetoond; zie zijn Vondel-uitgave, I, 318. Voor zijne vertaling ven ‘D e
Va d e r e n ’ noemt Vondel den dichter ‘D e P h o e n i x v a n d e F r a n s c h e
P o ë t e n ,’ en een bijschrift aan Vondels vertaling toegevoegd beweert zelfs:
‘So moet men Poetiseeren,
Goddelijcken Bartaseeren
Schouwen alle Sotternij.’

En nu onze aanhaling.
In de opdracht van den Uitgever Jan Paets Jacobszoon te Leiden, die in 1612 den
eersten druk van Roemer Visscher's verzamelde ge-
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dichten: ‘'t Lof van de Mutse en van een blaeuwe Scheen, met nog andere
ghenoeghlicke Boerten ende Quicken’, uitgaf, komt de volgende aanhaling voor uit
een gedicht aan Hendrick Laurensz Spieghel, Amsterdammer, van niemand anders
dan J a n v a n d e r D o e s . De regels luiden als volgt:
Laat R o e m e r s soet ghequeest,
Deur d' ongheheurde clanck der Nederlandtschen Luyten,
In Oost, West, Zuyd en Noord, in allen ooren tuyten,
En maecken wijt beroemt den tweeden Martiael.
Laet voir my Jan van Hout ons Vaderlandsche tael
Verrycken en 't gheluyt der Venusynsche Lieren
Verdoven met 't ghesangh; jae deur de wolcken swieren
Voir den Thebaanschen Swan met sijne vlercken ras,
Oick draghen wech den prijs voir R o n s a r d en B a r t a s .

Dat met de Thebaansche Zwaan de lierzangdichter Pindarus bedoeld wordt, en dat
v o i r het tegenwoordige b o v e n aanduidt; dat bovendien met den tweeden
M a r t i a e l , (den vermaarden Romeinschen epigrammendichter), Roemer Visscher
aangewezen wordt, stippen wij ter loops aan. Merkwaardig is de wijze, waarop de
dappere verdediger van Leiden, als uitgever van Melis Stoke en als humanist meer
bekend onder den naam van J a n u s D o u s a , hier melding maakt van J a n v a n
H o u t . Deze verdienstelijke en geletterde Leijenaar was de getrouwe vriend van
Van der Werf, en heeft als Secretaris van de stad tijdens het beleg zijn burgers en
den verdedigers de gewichtigste diensten bewezen. Jan van der Does is hem met
zooveel ingenomenheid hier gedachtig, dat hij hem in zijn gedicht aan Spieghel als
een der eerste dichters van zijn dagen voorstelt. Onder Leicester ging hij als
afgevaardigde der burgerij naar Utrecht om te voorkomen, dat de Leidsche
Hoogeschool naar het Sticht zou worden overgebracht, waartoe het plan schijnt
bestaan te hebben. In Orlers Beschrijving van Leiden komen verschillende verzen
van hem voor. Hij stierf in 1609.
De laatste regel uit de hoven gegeven aanhaling laat het duidelijk zien, hoezeer in
dien tijd R o n s a r d en B a r t a s in ons land als modellen, als weergalooze dichters
vereerd werden. Vooral de laatste viel bijzonder in den smaak onzer landgenooten,
waartoe de ernst en godsdienstige strekking van den Hugenoot-dichter wel het meest
hebben bijgedragen. Du Bartas stierf in 1590, doch nog jaren lang, wij zien het bij
Vondel en zijn tijdgenooten, wordt hij als de dichter bij uitnemendheid beschouwd.
Ook Jacob Cats was zeer met

Noord en Zuid. Jaargang 17

390
du Bartas ingenomen, zooals uit zijn vertalingen van den Franschen dichter blijkt.
Wanneer wij thans Ronsard en du Bartas leeren kennen, dan denkt men onwillekeurig
aan den invloed van de Fransche letteren die voor onze literatuur van zeer
bedenkelijken aard is geweest. Vondel schijnt dat later ook gevoeld te hebben; althans
na de eerste periode zijner letterkundige ontwikkeling laat hij du Bartas voor goed
varen; van Ronsard heeft hij nooit iets overgenomen of vertaald. Onze schilderschool
heeft zich niet tot slaafsche navolging vernederd, ook al is Italiaansche invloed niet
te miskennen, maar zij heeft zich zelfstandig ontwikkeld en is onze onverwelkbare
glorie geworden. De Fransche invloed op onze letteren heeft onze literatuur vaak tot
een slavin gemaakt, een slavin die zich, bij afwezigheid van Mevrouw de meesteres,
met den opschik mooi tracht te maken van haar, voor wie zij kruipt. En dat heeft in
de 18e eeuw zijn noodlottige hoogte bereikt. In onze dagen is het bij enkele
dagblad-critici een stelselmatig drijven geweest in dezelfde richting. Zij hebben niets
geleerd uit het verledene. Zij weten niet, of liever, zij willen niet weten, wat zij zich
op het geweten binden: de vernietiging van het nationaal karakter in onze literatuur;
al wat er frisch en oorspronkelijk in is of kon zijn, wil men enten op een vreemden
stam, maar de vruchten, die er van komen smaken niet naar vaderlandschen grond.
O, gelukkig Nederland, dat ge nog een schilderschool hebt! Nu behoeft men zich
niet te schamen, Nederlander te zijn, als men de wisselzieke modezucht gewetenloos
vergrijp ziet plegen aan den nationalen aard en aanleg om alleen op te hemelen wat
een uitheemsch karakter heeft. In zekeren zin staat het Vlaamsche volkskarakter
boven verdenking; in Vlaanderen althans bestrijdt men de slaafsche bewondering
voor de grillige vreemde meesteres. Aan wien de schuld in ons land?

No. 47. - Anna Roemer Visscher's bijschrift op de Vriendschap.
Nu het voorgaande ons in de 17e eeuw verplaatst heeft, wil ik hier een bijschrift laten
volgen van eene dichteres, die haar nationaal karakter niet verloochent, ook al heeft
zij in de bewondering van du Bartas met veel van haar tijdgenooten gedeeld. Vroeger
wezen wij er op, dat behalve de proza-bijschriften van den vader, de
‘S i n n e p o p p e n ’ ook dichterlijke bijschriften van A n n a R o e m e r V i s -
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s c h e r , de dochter, bevatten. Zoo vindt men van Anna in dien bundel het bekende
gedichtje: ‘Een Vrouw die niet als zingt en tuyt’, onder den titel: ‘Wat is 't anders
als fraey’. Het onderschrift van het zinnebeeld is minder bekend en luidt aldus:
‘Die anders niet en kan als singen, spelen, tuyten,
Is geensins fraey, soo deught en eerbaerheydt staen buyten.’

Het aardigste en geestigste bijschrift na het bovengenoemde is zeker het gedichtje
van Anna Roemers bij het prentje, dat twee paarden voorstelt, die elkander klauwen
(tegen elkander schuren;) het opschrift luidt: ‘D'eene min brenght d'ander in.’ Het is
een gedichtje op de V r i e n d s c h a p , rijk in zin en een dichterlijke weerklank op
een gedachte, die men in de Italiaansche poëzie gedurig terugvindt. De kennis der
Italiaansche letteren was in de 17e eeuw vrij algemeen, zooals men weet, waarin
Hooft het voorbeeld heeft gegeven.
Het bijschrift verdient meer bekendheid, wat men na de kennismaking zal
toestemmen.

Vriendschap.
Helaes! waer is de Vriendschap heen?
Dat klaeght en vraeght schier yder-een.
En soeckt niet veer, s' is dicht by u,
Maer is gelijck de Echo schuw,
Die ongeroepen blijft als stom.
De Vriendschap die heeft oock waerom,
Dat sy soo selden haer laet sien:
Sy kan noch wil niet syn allien.
Dus wie dat wenscht te zijn bemindt
Van andren, van zich selfs begint;
Want Vriendtschap voor bewesen jonst,
Dwingt met een heyl'ge tooverkonst
Alleen geen menschen bot en suer,
Wreet, ongevoeligh, stugh en stuer:
Maer selfs een Leeuw, hoe wreet en fel,
Deed' oock aen sijn weldoender wel.

En onder het zinnebeeld vindt men het epigram:
Soeckt ghy bemint te zijn? bemint: want d' eene min,
En voorbewesen jonst brenght noodtlyck d' ander in.

No. 48. - Reislessen in Reisjournalen. - De lessen van Polonius in
Shakespeare's Hamlet.
Voor degenen die Shakespeare's H a m l e t kennen is het tooneel, waarin Laërtes, de
hoveling en speelkameraad van Hamlet in zijn
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kinderjaren, van zijn vader, den ouden Hoveling Polonius, afscheid neemt, geen
onbekende bladzijde. Bij eene eerste lezing schijnt het tooneel buiten de handeling
om te gaan en een ingeschoven fragment te zijn. Dit is echter bij nadere overweging
volstrekt niet het geval. De lessen en raadgevingen van den ouden Polonius sluiten
geheel aan bij de gewoonten dier tijden, waarbij aan den jonkman, die tot voltooiing
van zijne opvoeding een verre reis ging ondernemen, een soort van reisplan werd
meêgegeven, met opgave van bezienswaardigheden, aanbevelingen, logementen en
met r a a d g e v i n g e n . Niet licht werden de laatste vergeten.
Een merkwaardig voorbeeld daarvan deelt ons Prof. de Hoop Scheffer mede, die
ons in de D i e t s c h e Wa r a n d e van 1874 het reisjournaal van Mr. Arnoud
Hellemans Hooft, den zoon van Pieter Corn.sz. Hooft, leert kennen. Mr. Arnoud ging
in 1649 op reis naar Duitschland, Zwitserland en Italië om in 1651 over Frankrijk
terug te keeren; hij volgde dus de omgekeerde richting van zijn vader, die de reis
naar Italië in 1598 had aangevangen.
Prof. de Hoop Scheffer brengt na eenige bijzonderheden omtrent de reis en de
voorbereiding de volgende opmerkingen in het midden:
‘De beste voorbereiding tot de reis, behalve een lijst van goede logementen en een
opgaaf der meest bezienswaardige plaatsen, werd echter een reeks van spreuken en
lessen geacht, waarmee ook dit reisboek aanvangt. Ze zijn in 't Nederlandsch, in 't
Latijn, in 't Italiaansch, - echt heidensch vaak van geest en strekking, pronkstukken
van wereldwijsheid, doch meer dan eens stootend en stuitend door volslagen gemis
eener hoogere wijding. Enkele voorbeelden mogen volstaan:
‘Noyt laeten blijken dat men veel geld heeft of kan hebben.’
‘Geleden ongelijck (voornaemlijck van grooter) en misnoegen op een ander
(voornaemlijck als sij sterker sijn) moet men ontveynsen.’
‘Doet alles verswijgen, dat niet nut ghekundight is, ook tegen u vrienden, want
dat verandert licht.’
‘De nijdt moet men trachten te blusschen, ook met veynsen.’
‘Verlaet u op degeen, die u van doen heeft.’
‘Ieder is beholpen met vrientlijck bejegent te wesen.’
‘De wrevele geesten moet men alleen te vriendt houden, opdat se niet schaeden.’
‘Leght altijdt toe op vrienden te maecken; voornaemlyck als men
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met kleynen dienst grooten gunst en danck behaelen kan. Dit weet yeder, maer
betracht men te weynigh.’
‘Hanght personen aen, die geest, aenhangh en stoutheydt hebben, daer men dienst
van kan hebben en die van aensien sijn.’
‘Waarlijk,’ zoo gaat de Hoop Scheffer voort, ‘alle zedelessen van dat gehalte zou
men gaarne missen voor wat meer opmerkingen zóó praktisch en juist, als de beide
volgende voorschriften zijn:
‘Altijdt bij d' een of d' ander boekverkooper te vraegen, of er niet een corte
beschrijvingh van dat landt is, daer men dan komt, of ook van particuliere steden.’
‘Met de posten of gemeene karossen te reysen, zoo om 't perijckel als om de kosten,
want d e u y t l a n d e r s w o r d e n t e v e e l a n d e r s g e s n o t e n .’
Ik meen er aan te kunnen toevoegen, dat men aan de meeste dier reislessen en
grondregelen duidelijk merken kan, dat Pieter Corn.sz. Hooft reeds overleden was en
ze voor zijn zoon niet zelf heeft opgesteld. Hij was te zeer gentleman en te degelijk
van karakter om zulke lessen van zoo laag zedelijk gehalte aan zijn zoon mede te
geven. Zij maken den indruk van gemeenplaatsen, waar volgens gewoonte de
reisboeken mede aanvingen, als een jeugdig lid van het gezin de grenzen zou
overtrekken.
Opmerking verdient nog, dat Mr. Arnoud Hooft de reis maakte in gezelschap van
den dichter Reyer Anslo, die hem tot Venetië vergezelde.
Het tooneel tusschen Polonius en zijn zoon Laërtes in Hamlet krijgt nu, met het
oog op de gewoonte der 16e en 17e eeuw in de samenstelling van de reisboeken en
de voorbereiding tot een buitenlandsche reis van eenigen omvang, een geheel ander
voorkomen; het is volkomen gemotiveerd. Niet ongepast is het na de reislessen aan
Mr. Arnoud Hellemans Hooft door zijn moeder meegegeven, ook die van Polonius
hier mee te deelen. Hij ontmoet zijn zoon in gesprek met zijn dochter en roept hem
toe:
‘Nog hier, Laërtes? op, naar boord, naar boord!
De wind zit al uw zeilen op het lijf;
Gij wordt gewacht. Mijn zegen thans tot afscheid.’

Hier legt hij de hand op het hoofd van zijn zoon en geeft hem daarop de volgende
zedelessen en raadgevingen mede, juist als aan het begin der reisjournalen gewoonte
was:
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‘En prent nu ook nog een en andre reisles
U in de ziel. Geef iedere gedachte
Geen tong, noch iedren lossen inval daad.
Wees, waar ge zijt, gemeenzaam, nimmer ruw.
Klem met metalen banden aan uw ziel
Den vriend, waarvan de proef de keuze billijkt;
Maar sloof uw hand niet af om elk gebroed
En kuiken als uw makker te begroeten.
Wacht u voor twist, maar raakt ge er in, onwillens,
Maak 't zoo, dat zich de twister wacht voor u.
Geef elk gehoor, maar weinigen uw stem.
Neem elks gevoelen op, maar spaar uw oordeel.
Uw kleed zij deugdlijk, naar 't uw beurs kan lijden,
Maar niet te grillig, - rijk, maar niet opzichtig,
Want aan de kleeding kent men vaak den man,
En die van Frankrijks hoogsten rang en stand
Zijn zeer gezet en kwistig op dit punt.
Wees nooit een borger of te onachtzaam leener;
Want met het leengeld raakt ge uw vriend vaak kwijt,
En borgen wiegt huishoudlijkheid in slaap.
Dit bovenal: Wees voor u-zelf oprecht,
En volgen moet het dan als dag en nacht,
Dat gij ook jegens niemand valsch kunt zijn.
Vaarwel, mijn zegen doe 't in u gedijen!’

Ik ben stellig van meening, dat Shakespeare hier Polonius eenige maximes in den
mond legt, die hij in hoofdzaak aan een of ander reisjournaal zijner dagen ontleend
heeft. Zij winnen het intusschen van die door Hooft's weduwe aan haar Arnoud
medegegeven. - Vergelijk overigens: H a m l e t , I, 3.

No. 49. - George Canning's dépêche op rijm. - Bilderdijk's bijschrift op Piet
Hein.
Gedurende den ministeriëelen crisis in het begin van dit jaar bevatte het Engelsche
blad T h e T i m e s een hoofdartikel, waarin een vergelijking getrokken werd tusschen
onzen minister Ta k en den Grand old Man, den Engelschen premier G l a d s t o n e ,
te midden van nog andere politieke beschouwingen ons land en de gelegenheid
betreffende.
In dat artikel werd ook C a n n i n g 's vermaarde dépêche op rijm nogmaals
aangehaald en niet zonder gelukkige toepassing op de omstandigheden. Daar deze
dépêche in Engeland zeer bekend is geworden, is het niet kwaad er nogmaals op te
wijzen, daar in de
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eerste plaats de Nederlanders wien de dépêche betreft, er meê bekend dienen te zijn.
Bovendien kan ik aan het geruchtmakende distichon nog enkele bijzonderheden
toevoegen.
Het meest heeft tot de ruchtbaarheid van bedoelde dépêche in ons land meegewerkt
onze Jacob van Lennep. In den N a v o r s c h e r XVII, heeft hij het eerst Canning's
beruchte verzen meegedeeld, voorgevende ze uit den mond van een Engelsch
staatsman te hebben opgevangen. Onmiddellijk verscheen er een tegen-artikel om
te betoogen, dat deze ‘prul-verzen’ onmogelijk van Canning konden zijn, maar in
het brein van den een of anderen medewerker van de Quarterly Review, waarin de
dépêche reeds vroeger verschenen zou zijn, moesten zijn voortgekomen. ‘Canning,’
zoo beweerde Van Lennep's tegenstander, ‘was een voortreffelijk redenaar en had
in zijne jeugd proeven gegeven van een goed dichterstalent; en de verzen der dépêche
zijn jammerlijke rijmen en prulwerk.’. Natuurlijk bleef Van Lennep niet in gebreke
daarop naar behooren te dienen en het uit de hoogte gesproken oordeel van nul en
geener waarde te verklaren. Allergekst was ook het argument van zijn tegenstander,
die zeide dat hij zich niet kon voorstellen, hoe een beroemd staatsman als Canning
zich nog wel in eene officieele dépêche zoo zou bezondigd hebben door rijmende
verzen aan een gezant in Den Haag te zenden. Ja, zegt Van Lennep, ‘dat is ook
moeilijk te begrijpen voor een witgedasten deftigen Hollander; bij een Engelschman
echter, hoe beroemd als staatsman of redenaar ook, moet men zich daarover niet zoo
bar verwonderen:’ een Engelschman kan wel eens meer iets doen, dat in de oogen
der witgedaste deftigheid als excentriciteit moet gelden, ofschoon het hem zoo
natuurlijk mogelijk afgaat als hij aan een humoristischen inval toegeeft. Thans weet
ieder, dat wij in het door The Times aangehaalde distichon de werkelijke woorden
van ‘den beroemden Staatsman en redenaar’ Canning hebben te zien. De Staatsman
en de gezant in den Haag hebben zelven het geheim reeds lang opgelost. Het distichon
luidt als volgt:
In matters of commerce the fault of the Dutch
Is giving too little and asking too much.

Het eenige verschil in lezing bij Van Lennep 's mededeeling is, dat bij hem m a t t e r
in het enkelvoud gebezigd is.
Doch er zijn nog een paar bijzonderheden betreffende het veel besproken couplet
mede te deelen.
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Vooreerst werd de dépêche als gewoonlijk in cijferschrift afgezonden, door Canning
gedateerd van het Ministerie voor Buitenlandsche zaken (Foreign Office) den 31sten
Januari 1826. Zij was gericht aan Sir Charles Bagot, den Engelschen gezant in den
Haag, naar aanleiding van een ontwerp voor een nieuw handelstraktaat tusschen
Engeland en de Nederlanden. Daar het cijferschrift niet als versregels maar
doorloopend aaneen was toegezonden, wist de gezant ook na de ontvangst van den
sleutel niet recht, wat hij er van maken moest. Zooals hij later zelf aan George Canning
schreef, een uur lang heeft hij met zijn secretaris in angstige spanning verkeerd,
omtrent de ware beteekenis van de o d d l y w o r d e d d i s p a t c h , totdat hij ten
slotte bemerkte dat het cijferschrift tot versregels te herleiden was en een kwinkslag
van den minister inhield. ‘Toen,’ schrijft Sir Charles tot Canning, merkte ik dat ‘you
P y r a m u s were not P y r a m u s , but only B o t t o m the Weaver,’ wat een toespeling
op een rol in Shakespeare's Midsummernight's Dream is.
En nu de tweede opmerking.
Als men nu weet, bij welke gelegenheid de dépêche verzonden is, dan moet men
van zelf besluiten, dat de twee beruchte regels niet de geheele ministerieele boodschap
uitmaakten. En in werkelijkheid is het distichon slechts een fragment, een brokstuk
van de geheele dépêche. Zij komt in haar geheel voor in het Ie deel van de vierde
Serie der N o t e s a n d Q u e r i e s , de Engelsche ‘Navorscher’; tevens wordt zij in
haar geheel meegedeeld door Henry Dodd in zijn bekende verzameling van
Europeesche E p i g r a m m e n , waarin ook nog een paar andere puntdichten van den
Staatsman George Canning worden aangehaald. Voor ons Nederlanders is het van
belang het geheel te kennen, waarom wij de complete dépêche in rijm hier laten
volgen:

Despatch sent in cypher to Sir Charles Bagot, British Ambassador
at the Hague, respecting a treaty of Commerce then under Discussion
between Great Britain and Holland.
In matters of commerce the fault of the Dutch
Is offering too little and asking too much.
The French are with equal advantage content So we clap on Dutch bottoms just 20 per cent.
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Chorus.
20 per cent, 20 per cent,
Chorus of English Custom-House Officers and French
Douaniers.
English.
We clap on Dutch bottoms just 20 per cent.
French.
Vous frapperez Falk avec 20 per cent.

Men merkt hier de variant offering in den tweeden regel. Falk was de Hollandsche
gezant in London.
Men zou tot de ‘witgedaste deftigheid’ van twee generaties vroeger moeten
behooren om boos te worden over den aardigen inval of uitval van den Engelschen
minister. Wij Nederlanders zijn wel wal kitteloorig en over-gevoelig op dat punt. In
dat opzicht kunnen wij soms erg klein zijn en aan eigen waardigheid te kort doen.
En toch geven wij anderen natiën niets toe, waar het schimp of uitval betreft door
handels-naijver ingegeven.
Die zich kleinzielig daaraan ergert, dat men een handelsvolk wijst op een
hebbelijkheid, die langzamerhand een eigenaardigen trek in het karakter is geworden,
zou bij eigen landgenooten stof genoeg tot ergernis kunnen vinden. Ik denk daarbij
aan een puntdicht van B i l d e r d i j k , waarin hij P i e t H e i n laat spreken. En
werkelijk heeft zich de Zeeheld in dergelijken geest uitgelaten, toen hij na de
verovering van de Z i l v e r v l o o t zijn intocht te Amsterdam deed, volgens de
geschiedschrijvers. Die dus ontstemd zijn door George Canning's dépêche op rijm,
moeten maar beginnen het gemoed te koelen aan Piet Hein zelf.

Piet Hein.
Die d' aart van Neerlands volk in eens wil door zien steken,
En weten, wat bij elk het hoogst in achting staat,
Noem' mij op markt, op beurs, bij kinders op de straat,
Hij zal ze van mijn buit, de zilvervloot, doen spreken.
Maar wat ik meer bedreef, mijn' wezendlijken lof!
O, zegt heel Amsterdam, d a a r w e t e n w i j n i e t o f ,
Daar heit de wisselbank gien oortje van gestreken.

Bilderdijks puntdicht sluit zich goed aan bij het Engelsche rijmpje.
Piet Hein laat hier den Amsterdammer in zijn eigen dialect spreken. Het puntdicht
komt voor in de ‘Nalezingen’ I, en is gedagteekend van 1788.
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No. 50. Uit Jacob Cats; een herinnering uit den ouden tijd voor onze dagen.
Nu in Frankrijk de guillotine weder aan de orde is, haal ik de regels van Cats aan,
die reeds in 1647 een uitvoerige beschrijving van het strafwerktuig geeft. Dat Cats
er melding van maakt is overbekend; doch niet allen herinneren zich de merkwaardige
regels of de plaats waar ze te vinden zijn. Ze komen voor in zijn bundel getiteld:
D o o d k i s t v o o r d e L e v e n d e n , een afbeelding strekt ter verduidelijking van
den toestel. Prof. M. de Vries teekent hierbij aan: ‘De Afgevaardigde Guillotin, naar
wien de valbijl is genoemd, was dus niet, zoo als wel beweerd is, de uitvinder, maar
alleen de weder-invoerder van het straftuig. De afbeelding er van komt reeds voor
in een werk, te Bologne in 1574 verschenen, zoodat onze dichter naar waarheid mocht
zeggen:
‘Daar is een zeker tuig in ouden tijd gevonden.’

De vertaling van het woord door v a l b i j l schijnt blijkens het opschrift ook aan Cats
te danken. Hier volgen opschrift en de aanhaling der regels.

Op eene vallende bijl, in eenige landen gebruikelijk.
Daar is een zeker tuig i n o u d e n t i j d g e v o n d e n ,
Waardoor al menig mensch ter aarden is gezonden;
Dit is een stalen bijl, die hangt aan eenen draad,
Terwijl ze door een groef en op- en nedergaat.
En als er eenig mensch is tot den dood verwezen,
Zoo wordt in 't openbaar het vonnis opgelezen;
En hem wordt straks het oog met eenig kleed bedekt,
De hals hem bloot gemaakt en op een blok gestrekt.
Als dan het dunne snoer in stukken wordt gesneden,
Zoo schuift de zware bijl in haaste naar beneden,
En treft hem in den hals, die onder ligt en zucht,
En fluks is hem de geest verdwenen in de lucht.
Een ieder wie het ziet, met grooten schrik bevangen,
Gevoelt een killig hart en doodsgelijke wangen;
Bijzonder als de beul omtrent het touwtje raakt,
Of met een kleine sneê het ijzer gaande maakt.

En daarop volgt natuurlijk bij Cats een beschouwing, die zelfs een moraal weet te
trekken uit het gezicht van een terechtstelling door middel van het strafwerktuig, dat
sedert de Fransche revolutie de guillotine heet. Uit een historisch oogpunt is met dat
al de aanhaling uit Cats belangrijk genoeg om in herinnering te worden gebracht.
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No. 51. - Vondels waarschuwing in den Amsterdamschen Schouwburg.
Bekend is het rijmpje van Vondel dat in het portaal van den ouden Amsterdamschen
Schouwburg geplaatst werd:
‘Geen kind den Schouwburg lastig zij,
Tobakspijp, bierkan, snoeperij,
Noch geenerlei baldadigheid;
Wie anders doet, wordt uitgeleid.’

Vergelijkt men dit rijmpje met ‘de maatregelen van orde’ door het beheer van den
thans voltooiden nieuwen schouwburg voorgeschreven, dan merkt men dat de tijden
veranderd zijn.
Bovendien teekenen de regels van Vondel een bijzonderen toestand. Het schijnt
dat de vroegere tooneel voorstellingen der Kamers en der ‘Academie’ gepaard gingen
met al de ongerieflijkheden die t a b a k s p i j p , b i e r k a n en b a l d a d i g h e i d in
haar gevolg hadden. In den nieuwen Schouwburg wenschte men, blijkens Vondels
waarschuwing, daar voor goed een einde aan te maken. Dat was blijkbaar een
gebeurtenis in de geschiedenis onzer tooneelvoorstellingen.
Onwillekeurig denkt men daarbij aan den toestand van het Engelsche tooneel en
de gewoonten der schouwburgen ten tijde van Shakespeare. Uit enkele gegevens,
onder anderen enkele uitdrukkingen bij Shakespeare zelf, kan men opmaken, dat het
in de Londensche schouwburgen tijdens het optreden van den dichter niet veel beter
was dan bij onze tooneelvoorstellingen der Kamers. Het rooken was in betrekkelijk
korten tijd in Engeland vooral onder de aanzienlijke jongelui zeer algemeen geworden.
Velen van hen waren begunstigers van het tooneel of betaalden goed en zoo hadden
zij het recht om op het tooneel zelf plaats te nemen, hetzij op stoelen of gelegen op
biezen matten. Zij vooral waren op gemeenzamen voet met de acteurs en wierpen
menigen scherpen uitval of ook wel vroolijken inval tusschen het spel van de spelers,
tot vermaak of ook wel tot ergernis van de overige toeschouwers. ‘Tabakspijp en
bierkan’ waren daarbij even als bij het groote publiek gedurende de geheele
voorstelling de middelen van afleiding en ‘gezelligheid.’ Tusschen de stukken of de
bedrijven amuseerden zich allen met het kaartspel of ander tijdverdrijf. Doch ook
andere tooneelen hadden plaats tusschen de verschillende bedrijven die op de planken
werden afgespeeld. Somtijds kwam het tot een botsing tusschen de ‘gron-
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delingen’, (het latere bak-publiek, toen, dat van de staanplaatsen) en de bevoorrechten,
die op het tooneel plaats hadden genomen. Dan ontstond er een heidensch spektakel
en er was in zoo'n geval stellig met Vondel van b a l d a d i g h e i d te spreken, want
van het parterre uit werd menig projectiel naar de ‘heeren’ op het tooneel geworpen,
die, gewapend zijnde naar de gewoonte dier dagen, het wel niet onder zich zullen
gelaten hebben, de uitdaging, door middel van noten en appelen toegeworpen, te
beantwoorden. Om de ‘b a l d a d i g h e i d ’ der toeschouwers te bezweren, bedachten
de acteurs er verschillende middelen op. Zoo trad dikwijls tusschen de bedrijven een
bekwaam zanger op om de toeschouwers afleiding te bezorgen. Somtijds ook werd
aan een geestigen clown opgedragen het publiek middelerwijl door zijn vroolijke
zetten te vermaken. Het gelukkigst waren zulke clowns, die de levenmakers door
hun satirieke uitvallen tot zwijgen dwongen of door tegenwoordigheid van geest hun
lastigheid in een bron van vermaak voor het publiek wisten te verkeeren.
Uit verschillende plaatsen, ook bij Shakespeare zelf, blijkt echter dat in den
Globe-schouwburg, waar zijn stukken door enkele bekwame acteurs werden
opgevoerd, de toestand sedert eenige jaren veel verbeterd was. Zeker was dit het
geval bij de opvoering zijner groote treurspelen. Dat Vondel een kwart eeuw later
het nog noodig acht een waarschuwend rijmpje in het portaal van den
Amsterdamschen schouwburg te plaatsen, is een bewijs, dat de toestand waarop hij
doelt nog niet geheel tot het verledene behoorde. Zoo'n eenvoudig rijmpje bevat een
stuk geschiedenis.

No. 52. - Huygens en de schilderkunst.
In No. 48 had ik het over ‘Dichters bij hun portretten.’ Ik haalde daarbij een paar
S n e l d i c h t e n van H u y g e n s aan, waar ik eenige opmerkingen aan toevoegde,
die naar elk zou meenen als gevolgtrekking bij het lezen dier twee epigrammen voor
de hand liggen en die ook gestaafd werden door uitspraken van Bilderdijk en van
Vloten in hunne resp. uitgaven.
Onze twee hoogste autoriteiten wat Huygens betreft, Dr. Worp en Dr. Eymael,
hebben tegen die gevolgtrekking protest aangeteekend.
En zij hadden recht en reden daartoe.
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Bij het uitspreken dier bekentenis voeg ik mijn oprechten dank, nu beiden mij van
hunne belangstelling hebben doen blijken door de mededeeling hunner zeer
gewaardeerde bedenkingen, mij op zoo heusche en welwillende wijze toegezonden.
Ik acht het een voorrecht, dat mannen zoo volkomen bevoegd, hunne meening
uitspreken en mij aldus gelegenheid geven een misverstand weg te nemen, waartoe
bedoelde gevolgtrekking aanleiding kan geven. Het betreft hier den roem van
Huygens, door mij niet minder vereerd dan door beide verdienstelijke mannen, en
ik zou het een vergrijp achten, als aan dien roem zou worden te kort gedaan.
Ik behoef de twee Sneldichten hier nîet te herhalen; ik verwijs naar het genoemde
nommer der ‘Aren-lezing.’
De zonderlinge wijze, waarop Huygens zich in bedoelde epigrammen over de
Schilderkunst uitlaat, moet elk lezer bevreemden. De puntdichten bestaan nu eenmaal
en zijn niet weg te cijferen. De gevolgtrekking, waartoe zij kunnen leiden, mag echter
in geen geval een verkeerde voorstelling van den dichter als man van kunstliefde en
kunstgevoel, in 't bijzonder ten opzichte van de Schilderkunst, in de hand werken.
Zoo mijn woorden daartoe aanleiding gaven, moet ik ze hier terugnemen; Huygens
kunstliefde en kunstsmaak zijn door zulke schitterende bewijzen te staven, dat alle
twijfel daaromtrent, door bedoelde S n e l d i c h t e n opgewekt, tot zwijgen wordt
gebracht.
Zoo wijst Dr. Worp mij, in de eerste plaats, op dat merkwaardig fragment van
Huygens' autobiografie, door genoemden geleerde in O u d -H o l l a n d van 1891
geplaatst. Wij zien daaruit met hoeveel liefde zich de dichter op de Schilderkunst
heeft toegelegd, meer bijzonder op het miniatuur schilderen; met hoeveel
belangstelling hij de schilders zijner dagen bespreekt en beoordeelt; hoe innige
waardeering en vriendschap hij enkelen hunner toedraagt; hoe scherpzinnigen blik
hij slaat op veler wijze van werken. En dan zijn woorden over Rembrandt! Hij
voorspelt de grootheid van Hollands glorie door dien schilder bij uitnemendheid
vertegenwoordigd en gewaarborgd. Dit fragment, door Dr. Worp medegedeeld en
vertaald, heeft den bekenden Franschen kunstkenner Emile Michel, den
verdienstelijken schrijver der Rembrandt-monografie, bijzonderheden geleverd voor
zijn studie over Huygens in de ‘Revue des deux Mondes’ van 1892, waarin hij
opzettelijk stilstaat bij den dichterkunstminnaar en kunstbeoefenaar.
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Meer zelfs: door de wenken in die autobiografie is Emile Michel op de ontdekking
gekomen van eene schilderij van Rembrandt, die men tot heden vergeefs gezocht
had; ‘de schilderij van den berouwhebbenden Judas, die de zilverlingen, de belooning
voor den onschuldigen Heer, aan den Priester terugbrengt’; eene ontdekking die dus
rechtstreeks het gevolg was van Dr. Worp's mededeeling van Huygens' fragment.
Ons land moet er Dr. Worp dankbaar voor zijn.
Dr. Eymael wijst mij ten overvloede nog op het feit, dat Huygens volgens zijn
eigen getuigenis er aan gedacht heeft, schilder van beroep te worden; met zooveel
liefde had hij zich in zijne jeugd op de kunst toegelegd; (vergelijk: Prof. Jorissen,
S t u d i ë n , blz. 22.) Ook dient nog herinnerd te worden, dat Amalia van Solms aan
Huygens de ordonnantie der schilderijen van de Oranje-zaal op het Huis ten Bosch,
als den meest bevoegde opdroeg. En eindelijk moet men notitie nemen van zijne
uitspraken over Rubens en anderen, waarbij hij herhaaldelijk van de Schilderkunst
als de n o b i l i s s i m a A r s spreekt.
Hoe dat nu te rijmen met de beide Sneldichten? Dat zijn van die raadselen, die
men van tijd tot tijd in de geschiedenis van ieder groot man terugvindt. Scherts en
humoristische invallen mag men echter niet misbruiken als wapenen tegen een
uitnemenden geest, tegen een man van zeldzame gaven. Blijven de aangehaalde
puntdichten er slechts te merkwaardiger om, zij mogen, herhaal ik, geen aanleiding
geven tot gevolgtrekkingen, die tegen de meest afdoende bewijzen van kunstliefde
en kunstsmaak bij een zoo ongemeenen geest, een zoo zeldzaam ontwikkeld gemoed
als bij Huygens is waar te nemen, indruischen.
Per slot van rekening heb ik reden om van voldoening te spreken over de
mededeeling der twee onopgemerkte puntdichten van Huygens. Ik heb tegenspraak
uitgelokt van twee bevoegde mannen; ik heb daardoor gelegenheid gehad Huygens
recht te doen, waar de schijn bestond van onjuiste beoordeeling; ik heb bovendien
nog kunnen wijzen op mededeelingen en ontdekkingen, die ieder Nederlander belang
moeten inboezemen, en die zoo lichtelijk, als verspreid ìn tijdschriften, over het
hoofd worden gezien.
Mijn dank aan Dr. Worp en Dr. Eymael.
(Wordt voortgezet.)
A.S. KOK.
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Cd. Busken Huet.
Brieven, Haarlem, Tjeenk Willink 1890.
I.
Het is een opmerkelijk verschijnsel, bij alle volken waar te nemen, dat de Letterkunde
van een bepaald tijdperk het toppunt harer ontwikkeling vroeger of later bereikt,
naarmate de man, die haar streven volkomen begrijpt en daaraan een onveranderlijke,
blijvende uitdrukking geeft, zich korter of langer laat wachten. Wat in het gemoed
der schare woelt en werkt tracht overal, in woord en daad, vastheid van vorm te
verkrijgen; geen kunst of zij draagt den stempel van haar tijd. Slechts voor enkelen
is het weggelegd dien met één blik te omvatten, te beheerschen; hun werk is een
onvergankelijk getuigenis, terwijl dat der anderen hoogstens als inleiding kan gelden.
Gaat zich in later tijden het nageslacht een oordeel vormen, dan treden die weinige
gestalten scherp begrensd op den voorgrond; de groote menigte trekt zich meer en
meer buiten den gezichtskring terug, evenals bij een schilderijenverzameling de
goede stukken naar voren komen, de slechte in den wand wegzinken.
Zoo vinden wij in de Middeleeuwen het Stabat Mater en Dies Irae als grootste en
laatste voortbrengselen eener gansche litteratuur, welke Maria's smart bij 't kruis en
de verschrikkingen van den jongsten dag tot onderwerp had. Zoo in het bloeitijdperk
onzer geschiedenis Brederode, Hooft en Vondel, uiting gevend aan al wat hun tijd
bewoog: Brederode, die de forsche kracht en zinnelijkheid van een jong volk in zijn
blijspelen belichaamde; Hooft door de herinnering aan den zwaren strijd met Spanje
in gespierd en artistiek proza te vereeuwigen; Vondel, die gedurende dienzelfden
tijd, eer hij zich van het Protestantsche geloof losscheurde en, Middeleeuwsch
Katholiek, zich in droomen van devote mystiek verloor, de zanger bij uitnemendheid
was van het Hollandsch wel en wee, de dichter van het Hollandsch gemoed. Zoo ten
laatste is alles, wat de letterkunde van
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1830-1885 ons naliet, samen te vatten in het werk van twee personen, om welke zich
alle andere scharen: Huet en Potgieter.
Dit laatste heb ik gezegd zonder iemands verdiensten te willen verkleinen.
Volledigheidshalve had misschien de naam Multatuli niet mogen ontbreken. Maar
deze kunstenaar, even eerbiedwekkend door den rijkdom zijner talenten, als afstootend
door zijne zich overal op den voorgrond plaatsende individualiteit, staat in de
Hollandsche litteratuur zóó geheel op zich zelf; biedt zóó weinig punten van
gemeenschap met anderen aan, dat hij, bij een beschouwing als deze buiten den
gezichtskring valt. Velen zullen dit als een bewijs te meer voor zijne grootheid
aanvoeren; zullen volhouden dat oorspronkelijkheid, als eerste vereischte bij de
vorming des kunstenaars, nooit bij eenig schrijver in die mate werd aangetroffen;
maar zullen tevens moeten erkennen, dat onze letterkunde aan niemand grooter
verplich tingen heeft dan aan Huet.
Geen willekeur heeft Potgieter's naam nevens den zijne doen stellen. Beide gestalten
hebben afzonderlijk iets eigenaardigs, het kenmerk hunner persoonlijkheid; te zamen
vullen zij elkander aan; zijn zij te beschouwen als één geheel. Huet met helderen
blik, rijp oordeel en alles omvattend verstand de diepte van bijna elke kunst peilend;
ten hoogen rechterstoel gezeten naar vasten maatstaf uitspraak doende; de gelauwerde
middelmatigheid van het voetstuk, waarop domheid en eigenwaan haar geplaatst
hadden, afstootend; als het ware door zijn woord 't leven verzekerend of ter
vergetelheid doemend; zich bewust een grootsch doel voor oogen te hebben, in
kalmen, onverstoorbaren ernst zijn' weg betredend, hoe ook gesmaad door onwaardige
tegenstanders - Potgieter, evenzeer deel nemend aan het openbare leven, maar het
waarachtigst dichter, als hij in de eenzaamheid teruggetrokken, de stugge taal dwong
zich te plooien tot het schoone gewaad zijner verheven stemmingen en aandoeningen
- Huet de beschavingsgeschiedenis van het land van Rembrandt in vlekkelooze
helderheid beeldend van zijn vroegste begin tot zijn hoogste ontwikkeling in zijn
meesterstuk, een werk, dat ons alleen doet betreuren dat des schrijvers feitenkennis
de diepte van zijn' blik niet evenaarde - Potgieter, de ten onrechte zoo vaak van
duisterheid betichte Potgieter, zijn heerlijkst lied, Florence, de forsche Dante-hymne,
als innigste belijdenis van zijn kunstenaarsgemoed opdragend aan Huet - deze zich
zelven en dien vriend een eerzuil stichtend door het opstel te schrijven, zijner
nagedachtenis gewijd.
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II.
Voor weinige jaren heeft een boek het licht gezien, dat van het grootste belang is
voor de kennis van Huet's leven in verhand met zijn werken. Wij bedoelen de Brieven,
uitgegeven door zijn vrouw en zijn zoon. Een duidelijk beeld van des schrijvers
ontwikkeling staat reeds den opmerkzamen lezer bij een nauwgezette studie der
Litterarische Fantasiën en van Het Land van Rembrand voor oogen; om zijn innerlijk
leven te leeren kennen en begrijpen zijn de Brieven onontbeerlijk. Tevens blijkt dat
Huet, ondanks de hem ten laste gelegde zucht tot hekelen bij het beoordeelen zijner
tijdgenooten, meermalen een scherpe uitdrukking verzachtte, een spottend gezegde
terug hield. Zijn toekomstige levensbeschrijver zal, wil zijn werk met goeden uitslag
bekroond worden, niet weinig aan deze hulpbron verplicht zijn. Verlangend zien wij
de uitgave der correspondentie met Potgieter te gemoet, die, zooals in het Voorbericht
beloofd is, voor latere publikatie werd bewaard.
Het was een gelukkig denkbeeld beide deelen met een fraai geëtst portret des
schrijvers te verrijken. Het eerste verplaatst ons in den tijd toen zijne
studenten-novellen het licht zagen; de Overdrukjes een gunstig onthaal bij ieder,
zelfs bij Potgieter1) vonden; zijne proeven van letterkundige kritiek den toekomstigen
meester deden voorspellen. Vaste wil kenmerkt bovenal dit manlijk gelaat. Hij spreekt
uit de oogen, uit den nog eenigszins overmoedigen trek om den karaktervollen mond.
Het volgend stelt ons den schrijver voor op rijperen leeftijd. In hoofdzaak zijn de
trekken dezelfde gebleven; alleen drukken zij, bij gelijke wilskracht, in nog hooger
mate die innerlijke rust uit, welke het geheim was van zijn later leven, doorgebracht
in onverpoosde werkzaamheid.
De uitgevers hebben te recht begrepen, dat zij de brieven moesten indeelen volgens
de tijdvakken, waarin zij geschreven zijn. Dit was geen moeielijke taak. Tot grondslag
diende hun de splitsing, welke de verschillende trappen van ontwikkeling des auteurs
aan de hand deden. Vooreerst de weinige jaren aan de hoogeschool doorgebracht en
het volgend twaalftal, gedurende welke hij als predikant werk-

1) Zie de Krit. Stud. Dl. III blz. 146 154. Dit opstel verscheen in de Gids van 1859, dus vóór
de kennismaking met Huet. Vgl. ook Litt. Fant. en Krit. Dl. 13 blz. 2.
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zaam was. Wij zien den jongeling zich vormen tot den ernstigen, krachtigen man.
Zelden had de aloude sleutelstad zulk een luidruchtig en vroolijk student onder haar
academieburgers geteld. Aan het oordeel der menschen stoorde hij zich weinig of
niet; ‘men’ was voor hem een denkbeeldig wezen. Zijne schetsen in den Almanak
toonen aan, welk een geopend oog hij voor het jolige en vrije in het studenten-leven
had. Misschien te wijd geopend, zullen enkele oordeelen, die het hoofd schudden
wanneer zij lezen hoe een deftig professor hem ‘onbeschaamd’ noemde; hoe een
ander hem vroeg: ‘of hij er den gek mee stak?’ Wij behooren niet tot die strenge
rechters, al keuren wij het af, dat Huet een enkele maal door zijne tegenwoordigheid
de kinderachtige wraakneming van studenten op een hoogleeraar, bestaande in het
inwerpen van diens glasruiten, goedkeurde; maar tevens blijven wij dankbaar voor
het goede ons in dien tijd door hem geschonken. Inderdaad, wanneer wij de
tegenwoordige Almanakken opslaan, valt het te betreuren, dat Thrasybulus niet meer
dáár is om het Mengelwerk door zijne geestige bijdragen blijvende waarde te
schenken. Moesten wij een keuze doen uit die stukjes, later in het bundeltje Groen
en Rijp bijeengezameld, dan zouden wij blijven aarzelen tusschen Familie Over en
De levenswijsheid van N. Kip, den Oppasser. De kluchtige verlegenheid van den
jong-student, wiens familie hem met een bezoek komt lastig vallen om de bloeiende
Aloë te bewonderen, is geestig, zij het ook een weinig overdreven, geteekend; terwijl
tot het schilderen van den vrijpostigen, drukte makenden, maar toch goedhartigen
ouden Heer met zijn verkleinglaasje en zijne weelderige bruine krullen van apokrieven
oorsprong, het talent vereischt wordt van hem, die fijne opmerkingsgave aan pittigheid
van stijl paart. De ernst, die uit het laatstgenoemde verhaal spreekt, bewijst dat de
toekomstige predikant zich niet zonder voorbehoud aan onbezorgde blijdschap
overgaf. Huet heeft later in een vertrouwelijken brief zelf erkend dat zijne
‘misanthropische, misogamische denkbeelden’ verkeerd waren; dat vroegere zonden
wel degelijk door waarachtig berouw worden gedelgd en den mensch niet blijven
beletten zijn lot te verbinden aan dat van een ander, die nooit zijne maatschappelijke
plichten verzaakte. Ondanks die dwaling doet dit stukje door zijn' treffenden eenvoud
ons het gemoed 't aangenaamst aan. Over het geheel is de schrijver van Groen en
Rijp niet vrij te pleiten van zekeren jeugdigen overmoed, die vooral in het Voorbericht
het sterkst uitkomt. Daar keurt hij den kritikus, wien de ver-
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meende aanmatiging van zijn' titel een doorn in het oog is, rijp om ‘van wege de
botheid van zijn verstand, te worden opgezet, gekamferd en in een museum van
natuurlijke historie geplaatst, bij voorkeur onder de afdeeling Eenden.’ Velen zijn
van meening, dat dit gebrek ook zijn latere geschriften aankleeft; alleen
onbevooroordeelde studie is in staat dit dwaalbegrip weg te nemen.
Wij hadden reeds eenmaal gelegenheid op te merken, dat Huet's maatschappelijke
positie niet zonder invloed is geweest op zijn schrijversloopbaan. Gezwegen van zijn
belangstelling voor den kerkelijken strijd, welke in die dagen heel Holland tot één
theologisch dispuut maakte; gezwegen van zijn ijverige polemiek in aansluiting aan
die van De Génestet en Pierson; verloochent zich de predikant nergens in zijne
geschriften van dien tijd. Behalve de Stichtelijke Lectuur en een bundel Kanselredenen
gaf hij ons zijne Vragen en Antwoorden. Brieven over den Bijbel. Het is hier de plaats
niet over de wetenschappelijke verdiensten van dit werk uit te weiden. Slechts doen
wij opmerken, dat het zich gunstig onderscheidt van het meerendeel dier doorwrochte
studies en verhandelingen, wier schrijvers zich er op schijnen toe te leggen, de
wetenschap in de onbehaaglijkste vormen in te kleeden. Frischheid van stijl; juistheid
van uitdrukking; helderheid van voorstelling, maken de grootste aantrekkelijkheden
van dit boek uit. Wil men de gebreken er van bloot leggen, dan is het voldoende een
der Leekedichtjes van De Génestet aan te halen. Het onvrouwelijke van Machteld
wordt in enkele regels als de hoofdfout veroordeeld:
Zoo te theologiseeren
Met een lieve, vrome deeren,
Waarlijk neen - dat schikt zich niet. -

Later voelde een ander godgeleerde - A.W. Bronsveld - zich geroepen in zijne
Rijmpjens nogmaals den staf over dit geschrift te breken. Ziehier de wijze, waarop
hij dit deed:
‘Brieven over den Bijbel’ zoo noemt gij uw boekjes met reên,
Want met luchtigen tred loopen z' er over heen.

Een mislukte woordspeling is alles. Met zulke kritiek komt men niet verder.
In 1868 verklaarde Huet, dat hij met Lidewyde geen olie in de heilige lamp der
deugd wilde gieten. Dit kan men niet getuigen van de Overdrukjes. De dertien
novellen van dezen bundel zijn even zoo vele welsprekende pleitredenen voor deugd
en godsvrucht. Maar

Noord en Zuid. Jaargang 17

408
de kunst leed daarbij geen schade. Hoe aandoenlijk is het verhaal van het eenvoudige
visschersmeisje, dat in haar onervarenheid zich voorstelde den ongelukkigen William
van een wissen ondergang te redden! Hoe aangrijpend de schildering van haar
zelfopofferend lijden, van haar weedom, zonder klacht gedragen, maar door geen
liefde van den ondankbare verzoet. Hoe treft ons de ongekunstelde beschrijving dier
plechtige begrafenis in het stille dorp aan zee, als haar voormalige vriendinnetjes der
zangvereeniging het lied aanheffen:
Stille rustplaats van Gods dooden!

En ook, wie dan hij kon zóó vertellen van de arme Gitje, die te braaf was om te
trouwen? Zeven en twintig jaar was Leendert haar vrijer geweest; zeven en twintig
jaar had het besef hunner armoede, de zorg voor een blinde moeder en een ouden,
aan den drank verslaafden vader hen van het huwelijk terug gehouden. En toen was
hij gestorven. Arme Gitje! Hoe stemmen wij in met de slotwoorden van den schrijver:
‘Bij het heengaan wenschte zij mij goeden avond en wel thuis. Laat ons bidden, mijn
lezer, dat deze wensch tot haar wederkeere en aan haar zelve vervuld worde. Haar
avond zij vrede; haar thuiskomst zaligheid.’
Het tweede tijdvak loopt van Jan '62, toen Huet zijn ontslag nam als predikant tot
1868, het jaar van zijn vertrek naar Indië. Voorgoed is hij als kunstenaar gevormd.
De novellist treedt op den achtergrond voor den krritikus. Door Potgieter's invloed
medewerker van De Gids geworden, doen zijne opstellen onder de afdeeling kroniek
en kritiek het maandschrift nog éénmaal de geduchte plaats van vroeger innemen.
‘Geen aflevering kan er verschijnen,’ getuigt de heer De Beer in zijne brochure
Madame Bovary in Holland, ‘of de eerste vraag luidt alom: ‘Staat er iets in van
Huet?’ Onvermoeid is hij werkzaam; de rusturen, hem geschonken na volbrachte
taak op het bureau van de Opregte Haarlemmer Courant, besteedt hij aan
letterkundigen arbeid. Al zijn tijd, al zijn vrijheid heeft hij daartoe noodig1). Zelfs
houdt hij des Zondags toespraken voor zijne vroegere gemeenteleden. Doch tevens
opent zich nu voor hem een nieuw terrein, waarop hij later zijn schoonste lauweren
zal plukken; immers de Ada van Holland, zijn eerste historische studie, dagteekent
van dezen tijd.
Een keerpunt in zijn leven was het jaar 1865 te noemen. De

1) Brief aan J, Kneppelhout. Dl. I, bl. 107.
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Januari-aflevering van De Gids bevatte twee artikelen van Huet. Vooreerst een been veroordeeling van het jaarboekje Aurora onder den titel Een avond aan het Hof.
Een verdicht gesprek van de Koningin over het slechte rijm en onrijm van dit boekje,
aan H.M. zelve opgedragen, vormt den inhoud van het opstel. Bizonder kiesch was
het niet, de Vorstin op deze wijze te laten optreden; toch zouden zijne
mede-redakteuren hem hiervan geen verwijt gemaakt hebben, wanneer niet het
volgende ongeteekende stuk De Tweede Kamer en de Staatsbegrooting veler en ook
hunne ergernis had opgewekt. Daar er reeds genoeg over deze zaak is geschreven,
achten wij het onnoodig ze hier nogmaals uiteen te zetten. Wij kunnen volstaan met
mede te deelen, dat de verwikkelingen, waartoe zij leidde, Huet noodzaakten af te
treden als redacteur. Welhaast volgde Potgieter zijn voorbeeld. Dat dit alles De Gids
duur te staan kwam behoeven wij niet te betoogen.
Het moet ons toeschijnen, dat van het onmiddellijk volgend bezoek aan Italië tot
bijwoning van de Dante-feesten, Potgieter den diepsten indruk ontving. Daaraan
dankte hij de bezieling tot zijn schoonste gewrocht, de Nederlandsche literatuur het
ontstaan van Florence. Maar ook Huet werd ingewijd in de mysteriën der Italiaansche
kunst. Zal hij zich later nederzetten tot het schrijven van zijn verheven Dante-studie,
dan zijn het herinneringen van vroeger, die hem daartoe brengen. Vooralsnog houdt
hij zich bezig met Vaderlandsche letterkunde. Strengere eischen begint hij te stellen,
al verguizen hem de onwetenden, wanneer hij aan Klaasje Zevenster het doodvonnis
voltrekt, zooals Multatuli het noemt, of de Schepping van ten Kate den uitbundigen
lof onwaardig keurt, haar toegezwaaid door bijna alle tijdgenooten.
Zoo kwam het jaar 1868.
Wij staan nu voor het tijdstip, waarop Huet Nederland voor goed verliet. Voor
goed, ja, want nooit zou hij er meer een blijvende woonplaats vinden. Toen de
gelegenheid zich voor hem opende in Indië aan het hoofd te komen van een dagblad,
greep hij haar met beide handen aan.
De laatste dagen van zijn verblijf in Holland besteedde hij aan de voltooing van
Lidewyde; wilskracht en ijver deden hem de voldoening smaken het boek nog vóór
zijn vertrek in 't licht te zenden. Hoe deze roman door de kritiek werd ontvangen;
welke verdiensten, maar ook welke zwakke zijden hij heeft; in hoeverre hij tot maat-
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staf van Huet's talent kan strekken - dit alles hopen wij straks nader te bespreken.
Met recht zou men kunnen vermoeden, dat een schrijver als deze op de sympathie
van het gansche volk, tenminste op die van de ontwikkelde schare mocht rekenen.
Het tegendeel was waar. Had men vroeger menigmaal zijne bedoelingen miskend,
na zijn vertrek kon hij letterlijk niets goeds meer doen. Zelfs niet met zuiver
litterarische opstellen1) Doch zijn kalmte onder al die vijandschap verliezen, daar
was Huet de man niet naar. ‘Indien mijne bestrijders wisten, schrijft hij, hoe koel
hunne aanvallen mij laten en hoe weinig ik hunnen haat met haat beantwoord, zouden
zij de moeite sparen mij uit te schelden. Welke kracht schuilt daarin? Heeft het mijne
overtuiging aan het wankelen kunnen brengen? De juistheid mijner inzigten onzeker
kunnen maken? Mij van het uitspreken mijner meening kunnen afbrengen? Mij
kunnen vervoeren tot een onwaardige contra-polemiek, of zelfs maar tot driftige
tegenspraak? Niets van dat alles. Zelfs dit eenige en nietige resultaat heeft zij niet
kunnen bereiken: het debiet van den Java-Bode te benadeelen. Men neme het mij
dan ook niet kwalijk, indien ik met welgevallen op de afgelegde campagne terugzie.
De verguizing-zelve, waarvan ik het voorwerp ben geweest, heeft mij vrijheid gegeven
om ten aanzien van voormalige schijn vrienden voortaan geenerlei consideratie te
gebruiken en hen op mijne beurt, doch met mijne wapenen te bestrijden.’2). Die
gedragslijn is hij blijven volgen, het zij tot zijn lof gezegd. Trouwens zijne drukke
bezigheden lieten hem geen tijd. Ondanks het tropische klimaat was zijn veerkracht
niet verlamd. Wel gaf hij in dit achtjarig tijdperk weinig afzonderlijks uit, doch met
des te meer ijver wijdde hij zich aan de belangen van zijn in 1872 opgericht Algemeen
Dagblad van Nederlandsch-Indië. Er werden nieuwe bouwstoffen voor later
verzameld, de lust tot het schrijven van Litterarische Fantasiën was nog niet bij hem
uitgedoofd. Onder de weinige geschriften, te Batavia verschenen, treffen wij een
bundel Novellen aan. Met een onvoltooid feuilleton De Familie Bruce is dit het
eenige, tevens zijn laatste werk op het gebied van den roman. Alleen in verband met
zijn overigen arbeid, als onderdeel van het geheel, hebben deze Novellen waarde; op
zich zelf geven zij geen blijk van nieuwe ontwikkeling; blijven zij beneden hetgeen
hij gewoonlijk leverde. Niemand zal de verdiensten

1) Brieven Dl. I bl. 248.
2) Aldaar bl. 228.
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loochenen van stukjes als Les Croisettes, De Begrafenis of De Wet der Misdaad;
niemand kan schrijver den lof onthouden van onbeperkte heerschappij te voeren over
de taal; doch na Lidewyde hadden wij recht iets beters van hem te verlangen.
Een zware slag was het overlijden van Potgieter voor Huet. Zijn beste vriend, de
eenige, die hem aan Nederland bond, was hem ontvallen; de man ‘aan wiens drijven
hij het te danken had, dat hij, in weerwil van veel onvolkomens, op de vruchten van
zijn Indischen arbeid met welgevallen mocht terugzien.’ Juist toen de mail zijn eersten
brief, waarin hij van terugkeer naar Europa sprak, ter plaatse van bestemming had
gebracht, werd de kloeke grijsaard door de ziekte aangegrepen, die met zijn dood
zou eindigen. Stellig is die droeve gebeurtenis van grooten invloed geweest op Huet's
besluit, zich metterwoon in Parijs te vestigen. Dit verblijf in Frankrijk's hoofdstad
beslaat het vierde, het slottijdperk van zijn leven. Ware hij in staat geweest de taal
des lands even onberispelijk als het Hollandsch te schrijven, zeker had hij zich
algemeene vermaardheid verworven. Tot roem der Vaderlandsche letteren heeft hij
dit niet gedaan. Wel genoot hij de vriendschap van gevierde auteurs als Taine en
Renan, wier scherpe blik terstond in hem den genialen man erkende; wier
hoogschatting hem vleiender moest zijn dan die van het meerendeel zijner
landgenooten; maar juist de hooge eischen, welke hij zich voortdurend bleef stellen,
beletten hem, zich van het Fransch te bedienen, dat hij natuurlijk niet zoo geheel als
zijn moedertaal kon beheerschen. Met verbazingwekkende snelheid volgden nu zijn
beste werken elkander op. De opsomming alleen volstaat om eerbied en bewondering
voor hem af te dwingen. Nauwelijks hadden de Italiaansche Reisherinneringen
opnieuw het bewijs geleverd voor zijn onschatbaar talent, of het ‘In Memoriam’ van
Potgieter bracht den dierbaren afgestorvene als vriend en als dichter welsprekender,
dieper gevoelde hulde dan grafteeken of borstbeeld in staat waren het te doen,
Dat intusschen de schrijver ook in buitenlandsche letterkunde geen vreemdeling
was, bewezen zijn Oude Romans. Verhandelingen als deze over Das Leiden des
jungen Werthers van Goethe, Paul et Virginie van Bernardin de Saint-Pierre, Adolphe
van Constant, zouden in het Vaderland dier kunstenaars grooten opgang gemaakt
hebben. Ons waren zij niet minder welkom, vooral daar de Sara Burgerhart en Willem
Leevend van Wolf en Deken mede door hem werden be-
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sproken. Met de studie's over de Homerische Gezangen, Dante en Milton vormen
zij de keur der Litterarische Fantasiën..
Het gebied der kunstgeschiedenis, door Huet in Van Napels naar Amsterdam
betreden, werd nu voor goed zijn arbeidsveld. Die van Frankrijk, zijn tweede
Vaderland, in de eerste plaats. Den schrijver viel het ongewone voorrecht te beurt
dat zijn Parijs en Omstreken in de Revue des deux Mondes op waardeerende wijze
door een man als Reville werd beoordeeld. Ook de Nederlandsche kritiek was
erkentelijk, al had zij gaarne gezien, dat onze beschavingsgeschiedenis het voorwerp
van Huet's studie was geweest. Die wensch zou binnen weinige jaren vervuld worden.
Breeder van opvatting was reeds Het Land van Rubens, een boek waaraan Belgische
reisherinneringen ten grondslag lagen. De kroon van alles spant echter Het Land van
Rembrand. Mogen enkele onderdeelen hier en daar leemten vertoonen; de
wetenschappelijke behandeling of historische kritiek niet overal even grondig zijn;
het blijft een boek van nooit te overschatten beteekenis; een standaardwerk, dat niet
minder den schrijver dan onze letterkunde tot eer verstrekt. Hier kunnen wij niet
langer daarbij stilstaan, doch de verdere behandeling van ons onderwerp zal ons van
zelf er op terug brengen.
Wij hebben Huet nu gevolgd tot hij het toppunt van zijn roem bereikte. Het jongere
geslacht, dat in Holland was opgestaan en de woelige dagen van 1868 niet had gekend,
deed zijn grooten talenten recht wedervaren. De verhouding was niet langer zoo
gespannen. Talrijke herdrukken brachten zijn werken in ieders handen; wat vroeger
den wrevel opwekte, werd nu stilzwijgend, met dankbaarheid aangenomen. Met
nieuwe opstellen werden de Litterarische Fantasiën vermeerderd; enkele van oudere
dagteekening, gelijk dat over Thomas à Kempis, vielen weg. Zelfs zag na weinige
jaren een tweede uitgave van het Land van Rembrand het licht.
Te midden van dit werkzame leven, van dien arbeid zonder rust, werd hij plotseling
weggerukt door den dood. Onvergankelijken roem had hij zich verworven; met
frissche lauweren omkranst daalde hij ten grave. Kan men helaas! van menig
kunstenaar getuigen, dat een langgerekte levensbaan hem van het standpunt zijner
voormalige grootheid deed vervallen; hij heeft zijn' roem niet overleefd, hij zich
ontwikkeld tot op zijn stervensdag. Arbeidend aan zijn schrijftafel, trof hem de
noodlottige slag. Groote plannen voor de toekomst vervulden zijn geest. Zóó was
zijn verscheiden.

Noord en Zuid. Jaargang 17

413
Wel was zijn dood een zware slag voor 't Vaderland. Aan den ingang van een nieuw
tijdperk der literatuur, viel het ons moeielijk zijn voorlichting te missen. Hoe zou
zijn stentorsstem over Nederland geklonken hebben, hoe menige buitensporigheid
zou door zijn optreden voorkomen zijn! Dit te beseffen is de hoogste waardeering.
Wij laten thans om een zoo volledig mogelijk beeld van Huet te ontwerpen, een
bespreking volgen van zijn drie hoofdwerken: Lidewyde, de Litterarische Fantasiën
en Het Land van Rembrand; of breeder opgevat, van hetgeen hij als novellist, als
kritikus en als historieschrijver heeft geleverd.

III.
‘Korten tijd’ - aldus lezen wij in de reeds genoemde brochure Madame Bovary in
Holland - ‘korten tijd na het verschijnen van den beruchten Avond aan het Hof,
hoorde men in letterkundige kringen vertellen, dat Huet bezig was een' roman te
schrijven. Onnoodig te vermelden, dat deze door ieder met spanning werd verwacht.
Velen der beoordeelde schrijvers streelde het vooruitzicht op hunne beurt de vierschaar
over den gevreesden kritikus te mogen spannen; terwijl het lezend publiek zich vleide
binnen kort met een uitstekend boek te worden verrast.’
Toch verliepen er drie jaar eer Lidewyde - want zoo luidde de titel van het beloofde
werk - in druk verscheen. Deze omstandigheid is aan meer dan een oorzaak toe te
schrijven. Vooreerst ging bij den auteur de geboorte van zuivere fantasie-gewrochten
uiterst langzaam in het werk; vervolgens had hij aan dezen roman meer tijd en moeite
ten koste gelegd dan hij gewoonlijk aan zijne geschriften besteedde. ‘Wanneer ik
bedenk’, getuigt hij in een zijner brieven, ‘hoezeer ik gedurende jaar en dag met die
beelden vervuld geweest ben, met welke zorg elk hoofdstuk, elke bladzijde, elke
volzin samengesteld is, hoe ik allerlei bijwerk, over welks gemis men klaagt, met
opzet achterwege heb gelaten, hoeveel arbeid van waarneming zelfs achter een aantal
kleinigheden schuilt, - dan wil ik wel toegeven dat ik mij omtrent hetgeen de
Hollandsche zeden op dit oogenblik dragen kunnen vergist, en zelfs schromelijk
vergist heb, maar blijf niettemin beweren, dat onze litteratuur in den vorm van
Lidewyde enkele wezenlijk nieuwe elementen in zich opgenomen heeft.’ Er spreekt
bij al de onafhankelijkheid van oordeel
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eenige teleurstelling uit die woorden: teleurstelling, daar Huet op een gunstig onthaal
voor zijn boek gehoopt had. Volkomen werd die verwachting door de uitkomst
gelogenstraft; niemand beschouwde den roman als een aanwinst voor de letterkunde.
Wel had de schrijver geweten, dat voor hem de kritiek niet toegevend zou zijn; dat
de groote schare, die niet in staat was zijn werk te begrijpen, hem weinig lof zou
schenken; maar dat de roep van afkeuring zóó eenstemmig zou klinken was meer
dan hij zich had voorgesteld. Hetgeen hij als een onschadelijk drama beschouwde,
achtte het publiek weinig hooger dan een onzedelijk boek, dat allerminst behoorde
geschreven te zijn door iemand, die op zulk een toon van gezag over al zijn
tijdgenooten oordeel velde. Vruchteloos was Huet's verdediging, dat de kunst in zich
zelf nooit onzedelijk, dat het opwekken van hartstochten haar eigenaardige roeping
is; vruchteloos evenzeer zijne opmerking, dat nut stichten en dadelijk nut stichten
twee zeer verschillende zaken zijn, - men bleef Lidewyde aanduiden als een boek,
welks eenige strekking was de lagere hartstochten te prikkelen, en dat niet zou nalaten
een hoogst verderfelijken invloed uit te oefenen. Gebrek aan vaderlandsliefde en
godsdienst, immoraliteit en wanbeschaving waren de beschuldigingen tegen den
schrijver ingebracht. Als proeve van de toenmalige kritiek kunnen wij de brochure
van den heer De Beer aanhalen; want ofschoon deze de litteraire verdiensten van
sommige hoofdstukken erkende, is het vonnis door hem in een zin als de volgende
uitgesproken, een getrouwe maatstaf voor alle andere oordeelvellingen: ‘Een boek,
dat in een fatsoenlijk gezelschap niet genoemd, gelezen of besproken mag worden,
een roman, waarvan de lezing aan elke beschaafde vrouw moet worden ontzegd, is
geen aanwinst, het is een schande voor de letterkunde.’1)
Men kon het blijkbaar Huet niet vergeven, dat hij, die onder zoo strenge
bewoordingen den staf had gebroken over Klaasje Zevenster, nu zelf met Lidewyde
voor den dag kwam. Daarbij moet men in acht nemen, dat de tijdgeest een geheel
andere was dan de tegenwoordige. Zedelijke strekking mocht niet vergeefs in een'
roman gezocht worden; ontbrak zij, dan veroordeelde het boek zichzelf. De jonge
naturalistische school heeft dit standpunt verouderd ge-

1) Gelijk de schr. verder terecht opmerkt, is de meening van dien tijd niet meer die van den
onzen. Thans zou ik zeer zeker in dit en menig ander opzicht - niet in alle - anders oordeelen.
DE

BEER.
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noemd en het l'art pour l'art, als zinspreuk in haar vaandel geschreven, ons voor te
veel misschien de oogen doen sluiten. Niettemin rijst bij de lezing van de letterkundige
geschiedenis dier dagen van zelf de vraag op onze lippen: Hoe zou de kritiek van
1868 gehandeld hebben met werken als Een Liefde en De Kleine Republiek van Van
Deyssel? Dat de ergernis over Lidewyde een loftuiting zou geworden zijn vergeleken
bij de bittere gramschap over dergelijke realistische romans, mogen wij veilig
aannemen. Bovendien mag men Huet niet verwijten, dat hij met kennelijke voorliefde
zijn lezers onkiesche tooneelen voor oogen voerde, al valt het niet te loochenen, dat
de toestanden, waarin hij ons verplaatst, meer Fransch dan Hollandsch zijn. De inhoud
alleen, niet de vorm kon aanstoot geven. Hebben wij hier de hoofdgrief aangewezen,
er kwamen nog andere bedenkingen bij, die het oordeel over Lidewyde verzwaarden.
Om een voorbeeld te noemen: de minachting van dokter Ruardi voor het
Nederlandsche volk, hoe scherpzinnig en vernuftig gemotiveerd, de bewering ‘dat
het schoone geslacht bij ons niet schoon, en de vrouwenwereld eene wereld van
bakers en kindermeisjes, gelijk onze mannenwereld er eene van katechiseermeester
is,’ moest mishagen in den tijd, toen een loflied als dit van Nicolaas Beets weerklank
vond in aller hart:
Zoet Holland, lieflijk Holland,
mijn Holland, weet gij wat?
Ik heb u heel mijn leven
steeds even lief gehad.

Geen ideale type, hetzij man of vrouw, verzoende het publiek met het cynisme van
de eene, de middelmatigheid der andere helft van Huet's karakters. Stephenson, de
ziekelijke teringlijder, die na een vroolijk leven aan de academie zich in de armen
der Katholieke kerk had geworpen en het Roomsche priesterschap als de hoogste
roeping van den mensch beschouwde, boezemde het meerendeel der Protestantsche
lezers weinig belangstelling in; terwijl Freule Bertha, de eenige, die bestemd was
sympathie op te wekken, te weinig deel neemt aan de handeling om blijvenden indruk
te maken. Tegenover hen staat Dijk, het werktuig van den wil zijner vrienden, even
onbeduidend als eer- en wraakzuchtig; Ruardi, wiens laagheid alleen door zijn
geslepenheid wordt overtroffen; en Lidewyde, die door haar zedeloos gedrag iedere
aanspraak op onze hoogachting verbeurt.
Waren dit altegader geen aanbevelingen voor den roman, zijne
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veroordeeling wordt er evenmin door gewettigd. Ontwijfelbaar bezit hij groote
verdiensten. Hiermede willen wij niet zeggen dat het boek een volmaakt geheel is,
zonder fouten of gebreken - integendeel, wij zullen straks gelegenheid hebben op
meer dan één misslag te wijzen. Maar de schildering van André's ontkiemenden
hartstocht tegenover de vrees en achterdocht van Emma; de beschrijving van het
feest op Soekabrenti, van Jacob's en Isidoor's ontmoeting in de herberg ‘Het
Fonteintje’, van het onderhoud tusschen Ruardi en André in het badhuis; en ten slotte
het verhaal van den nachtelijken tocht over de duinen, door den ouden Visscher
ondernomen om bij de woeste, onstuimige zee verademing te vinden, zijn even
zoovele getuigenissen, dat Lidewyde door een' kunstenaar van den eersten rang is
geschreven. Des te meer moeten wij het betreuren, dat onze hooggespannen
verwachting zich niet voldaan ziet door de laatste hoofdstukken. Op hoe
onverklaarbare wijze wordt aan den geheimen minnehandel van André en Lidewyde
een einde gemaakt! De lange voorbereiding doet een vreeselijke ontknooping
vermoeden. Werkelijk blijft zij niet uit, doch zonder dat de schrijver er in geslaagd
is, den lezer te bevredigen. Van te voren al gewaarschuwd door het opschrift van het
laatste boek Nemesis, begrepen wij dat een noodlottige afloop onvermijdelijk was;
niet dat zulk eene onwaarschijnlijkheid als de geschilderde catastrophe het sombere
drama kon besluiten. Maakte zij des ondanks bij de eerste lezing nog diepen indruk,
dit was alleen te danken aan den meesterlijken vorm, aan de inkleeding, die een op
zichzelf ondenkbaar feit aannemelijk wilde maken. Waar is in het geheele boek
sprake van straffende gerechtigheid, van Nemesis? De zelfmoord van André is
welbeschouwd niet meer dan de daad van een zinnelooze. De man, bij wien de zucht
tot behoud nog zóó sterk spreekt, dat hij onmiddellijk na de lezing van Dijk's
meedoogenloos briefje naar het venster snelt om daar de vlucht te beproeven; die
geen oogenblik schuld gevoelt, noch het voornemen koestert zich op te offeren om
de eer van het meisje, dat hij bedrogen had, te redden; wiens gedachten in zijn laatste
levensuur zich uitsluitend met Lidewyde bezighouden; die eindelijk alleen door vrees
voor smaad en schande tot het nemen van zijn radeloozen stap wordt gedreven, - die
man kan zich niet zóó vergeten, dat hij van het hem verstrekte wapen - een revolver
met zes schoten - geen verdedigend gebruik maakt. Eén krachtige bedreiging zou
den stalknechten, die natuurlijk geen belang bij de zaak hadden, allen lust
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benomen hebben, zijn kamer binnen te dringen. Nu André zich toch van het leven
berooft, beschouwen wij zijn daad slechts als een uitvloeisel van onbegrijpelijke
zenuwoverprikkeling, maar volstrekt niet als de straf eener wrekende Nemesis. Aan
den anderen kant is de tuchtiging van Lidewyde enkel het gevolg harer tergende
onbeschaamdheid, van den slag, dien zij het eerst haar beleedigden echtgenoot geeft.
Zijn de striemen der zweep genezen, dan gaat alles weer zijn' ouden gang.
Gewetenswroeging zal de gewetenlooze niet pijnigen; schaamte voor de buitenwereld
behoeft zij niet te gevoelen, want niemand draagt kennis van haar wangedrag; terwijl
de koetsier, wiens aanblik haar ondragelijk is, omdat hij bijna de beul van haar
minnaar was geworden, door Dijk's bemiddeling een' anderen dienst krijgt. Ook
Ruardi blijft dezelfde van voorheen; slechts de gedachte, dat Lidewyde hem eerder
moede was dan hij haar, en hij om zich te wreken, de hulp van een derde noodig had,
is hem een doorn in het vleesch. Zoo heeft de schrijver door gebrek aan waarheid in
dit opzicht zijn doel volkomen gemist.
Hoe beoordeelde intusschen Huet zich zelven en zijn' roman?
Het antwoord is niet ver te zoeken. In zijne novelle Les Croisettes, die een stuk
autobiographie bevat, verhaalt hij het volgende: Op een schoonen zondagochtend
zich naar genoemd dorpje begevend om zijn eerste preek te houden, slaan twee
adelaars hoog in de lucht hem gade en voeren een gesprek over hem. ‘Dien ken ik,
zegt het wijfje, veracht hem niet. Hij wil het goede. Zijne leus is de onze: Excelsior!’
Vraagt het mannetje verdere inlichting, dan gaat zij voort: ‘Hij meent met zijn verstand
te kunnen doordringen tot verborgenheden, wier kennis niet voor hem is weggelegd.
Maar hij gevoelt zuiver en heeft eene levendige verbeelding. Geloof mij, zijn wil en
zijne wegen zijn rein.’
‘Ik mag het lijden,’ klinkt het antwoord, ‘maar mij bevalt zijn voorkomen niet.
Hij heeft breede schouders en dunne armen. Zulke menschen ondernemen veel en
brengen weinig tot stand.’
Wij bezitten in deze kleine schets een kostbare bijdrage tot de kennis van Huet.
Zeker de lof, dien hij zichzelven toekent, is niet gering. Maar zijn hier eigenwaan en
zelfverblinding in het spel? Kunnen wij de goede eigenschappen van Fulco ook in
den schrijver van Lidewyde terugvinden? Volgens onze meening heeft hij, wat zijne
bekwaamheden betreft, zich niet overschat en telt de miskende roman hoofdstukken,
die met de beste voortbrengselen onzer litera-
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tuur op één lijn staan. Verbeeldingskracht huwt zich aan fijne opmerkingsgave, diepte
van gevoel aan keurigheid van stijl. Deze laatste, even oorspronkelijk als welsprekend,
wekt bovenal de bewondering des lezers. Niet het worstelen om het gewrocht der
fantasie in den begeerden vorm te gieten; niet de bovenmenschelijke inspanning om
door te dringen tot het bijna onbereikbare; neen rustige heerschappij, na voorafgeganen
strijd door een schitterende overwinning verkregen, kenschetst den onberispelijken
vorm. Huet heeft de taal gedwongen den rhytmus zijner stemmingen te volgen.
Beurtelings liefelijk en scherp, vloeiend en hoekig, blijft zij alom het onderwerp
meester, ook in die tooneelen, waar de ontknooping van het verhaal niet langer aan
de eischen der waarschijnlijkheid voldoet. Le style c'est l'homme zegt een Fransch
spreekwoord, dat, zoo ooit, hier waarheid spreekt. Nergens is gevoel of geestdrift
gehuicheld; in forsche, breede trekken, grootsch door statigen eenvoud, wordt de
ontwikkeling van André's hartstocht geschilderd. In den beginne overvleugeld door
zijne idyllische liefde voor Emma, wint echter die hartstocht zóó spoedig veld, dat
een verblijf van enkele weken op Soekabrenti volstaat, om hem het ongelukkige
meisje meedoogenloos te doen vergeten. De schrijver, die van oordeel was dat passie
op te wekken het eerste en laatste vereischte der kunst is, heeft met Lidewyde zijn
doel bereikt, Maar zijn hooge rust en kalme ernst blijven ongestoord: zelf schijnt hij
niet eens geroerd, waar hij anderen schokt en wegsleept.
Geheel andere aandoeningen waren het, die zich van ons meester maakten bij de
lezing van het Eerste Boek. Toonde Huet de lagere hartstochten van den mensch
gepeild te hebben, toen hij Ruardi en Lidewyde ten tooneele voerde, de vriendelijke
omgeving hier, schoon met hetzelfde talent geteekend, laat bij den lezer een veel
aangenamer indruk achter. Noode verlaten wij het stille Duinendaal voor het
wereldsche Soekabrenti; noode het gezin der Visschers voor dat van Dijk. De oude
schilder, wien ‘de deege deeglijckheijd’ der Vaderen met heimwee naar de 17de
eeuw deed terugzien, verwerft door kloeke vastberadenheid niet minder onze
sympathie dan Lydia door zachte bescheidenheid of Emma door zedigen eenvoud.
Vooral het karakter van deze laatste is meesterlijk volgehouden. Uit liefde had zij
André het woord van trouw geschonken: haar genegenheid voor hem was ouder dan
hunne verloving. Had schuchterheid haar belet hem dit te laten blijken, toen de eerste
toenadering van zijn'
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kant kwam, gaf zij zich vol vertrouwen over aan stille droomen van geluk, geloofde
zij aan een toekomst van verwezenlijkte idealen. En later, als donkere wolken de
helderheid van haar hemel bedreigen, hoe bitter is dan haar droefheid, hoe dringend
de vermaning, die zij aan den trouwelooze richt. Fijngevoelig door haar groote liefde,
vermoedt zij, dat Lidewyde's invloed op André dieper gaat dan hij wil erkennen, en
vreest zij de noodlottige gevolgen van een dagelijkschen omgang met zulk eene
vrouw. Hopend en strijdend is voor haar het verblijf bij Freule Bertha niets dan een
lange marteling. Nog éénmaal wordt de vroegere vertrouwelijkheid hersteld; het is
als André's bezoek haar twijfel verwint, en zij hem dankbaar het kostbare medaljon
als pand van haar liefde geeft. Hoe vreeselijk is de ontgoocheling den volgenden
dag! Meedoogenlooze wreedheid! van Lidewyde's hand het sieraad terug te moeten
ontvangen; bespot, vernederd te worden door de vrouw, die haar geluk verwoest had!
Dit tooneel is een der aangrijpendste uit den ganschen roman; het innige medelijden,
dat wij voor haar en hare ouders gevoelen, een der schoonste triomfen door den
schrijver behaald.
Wij komen nu van zelf aan het tweede onderdeel van onze vraag. Het zijn de
Brieven, die ons hier inlichting geven. Over Lidewyde sprekend zegt Huet: ‘Sommige
hoofdstukken zijn zoo goed als ik ooit iets geleverd heb en in staat ben iets te leveren:
daarvan spreekt mijne litterarische conscientie mij vrij. Het leveren van een volmaakt
geheel moge boven mijne krachten gaan, daaruit volgt nog niet, dat ik gezondigd
heb. Het bewijst alleen, dat ik ben tegengevallen. En dan nog vraag ik: tegengevallen
aan wien? Wat heeft het miniatuur-menschdom in Holland niet geraasd over mijne
Brieven over den Bijbel; hoeveel heb ik niet moeten hooren over diezelfde kritieken
in den Gids, welke men thans stilzwijgend accepteert. En hoe gebrekkig, in hunne
soort, waren ook die geschriften niet. Dat doet mij stille hoop koesteren, dat ook aan
Lidewyde eenmaal recht wedervaren zal. Alles wat ik in de laatste twintig jaren in
gedachte en in de werkelijkheid heb doorleefd - van mijn studententijd af tot het
artikel toe, dat ik gisteren voor den Java-Bode schreef - vormt in mijne voorstelling
eene onafgebroken en logische ontwikkeling. Evenals alle andere menschen, doe
ook ik niets anders als van lieverlede aan de buitenzijde laten zien, wat er aan de
binnenzijde in mij zit. Zeker is alles in die binnenzijde niet even mooi; maar ook het
minder mooie is menschelijk en heeft aanspraak op dezelfde achting
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als al wat menschelijk is. En dan, - hetgeen de eenen leelijk, of zwak, of trouweloos
in u vinden, wordt door de anderen als een bewijs van kracht, van onafhankelijkheid,
van ridderlijkheid beschouwd. Inderdaad, ik weet er niets anders op als den ingeslagen
weg te blijven volgen, en telkens datgene te doen wat in een gegeven oogenblik en
onder gegeven omstandigheden het dringendst geboden schijnt.’
Zich zulke beginselen als schrijver te stellen en, wat meer zegt, die beginselen in
woord en daad te verwezenlijken, is slechts enkelen gegeven. Wij jongeren, die door
de gewijzigde omstandigheden ons op een onafhankelijk standpunt kunnen plaatsen;
wij, die Huet alleen kennen als vertegenwoordiger van een ouder geslacht, dat in de
literatuur de vruchten van zijn denken en voelen, willen en streven heeft nedergelegd;
wij aarzelen niet hem de voorkeur te geven boven allen; zijn werk te beschouwen
als het kostbaarste erfdeel, ons uit een vroeger tijdperk nagelaten. Doch tevens brengen
wij hulde aan Potgieter, die scherper ziende dan de meesten zijner tijdgenooten, reeds
voor vijf en twintig jaar Lidewyde een meesterstuk noemde, maar het Nederlandsche
volk nog niet rijp genoeg oordeelde om al de schoonheden er van te genieten1).

IV.
De kunst is moeielijk, maar de kritiek gemakkelijk. Er ligt in deze overbekende
woorden zekere minachting voor recensenten, zekere hoogheid tegenover de
dwaasheid van velen, die door een afkeurend oordeel te vellen over het een of andere
werk, den indruk willen geven zelf beter kunstenaar te zijn dan de gevonniste
schrijver.
Some have at first for wits, than poets, pass'd
Turn'd critics next, and proved plain fools at last.

zegt in aansluiting met die meening een bekend Engelsch dichter. Niemand zal het
rechtvaardige dezer satire loochenen, en toch moeten wij de kritiek, mits zij de uiting
zij van goeden smaak en degelijk vernuft, mits zij zuiver worde toegepast door een
onbevooroordeeld rechter, huldigen als een der edelste leidsvrouwen in het heiligdom

1) Het is ons niet gelukt deze uitspraak in Potgieter's Verzamelde Werken terug te vinden.
Gaarne erkennen wij deze mededeeling verplicht te zijn aan den Heer De Beer. Zij werd
mondeling gedaan aan den Heer J. Honig Jz. Jr., den schrijver van de Geschiedenis der
Zaanlanden, die als handelsvriend en letterkundige Potgieter veel sprak. Men zie de
meergemelde brochure Madame Bovary in Holland.
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der kunst. De hoogte van het heldendicht, de diepte der lyriek, de slingerpaden der
fantasie, - in het kort, niets mag haar ontoegankelijk, niets haar onbereikbaar wezen.
Het is te begrijpen dat, waar zulke zware eischen worden gesteld, slechts weinigen
geroepen zijn.
Behoort Huet tot die uitverkorenen? Ja en neen, zou men kunnen antwoorden.
Zeker, geen Nederlandsch kritikus heeft in onze eeuw iets voortgebracht dat de
Litterarische Fantasiën evenaart, laat staan overtreft; maar deze lofspraak is
betrekkelijk, omdat zij tot geen stellig resultaat voert. Wij zullen echter trachten dit
te bereiken door zijn arbeid op het gebied der boekbeoordeeling kortelings te
bespreken.
Prof. Naber heeft in zijn onlangs verschenen studie het schrijven van Het Land
van Rembrand een daad van vaderlandsliefde genoemd. Hetzelfde kan gezegd worden
van de Litt. Fantasiën. ‘Te vurige liefde voor de eer der nationale letteren is de éénige
zedelijke fout, die deze geschriften aankleeft’ meende Huet zelf. Doch hierin ligt
tevens de aanleiding tot een ander verschijnsel. Hem, den ernstigen kunstenaar, maakt
het wrevelig, wanneer hij ziet dat land- en tijdgenooten de aandacht leenen aan
mannen, die het opmerken nauwelijks waardig zijn. Toornend verheft hij zijn stem
tegen het redeloos prijzen van dichtbundels, waarop, volgens het teekenachtig gezegde
van Beets het fabrieksmerk: D. Dwang en Compagnie prijkt; tegen het aanbevelen
van romans, die in geen enkel opzicht hun schrijvers of onze letterkunde tot eer
verstrekken; tegen het roemdragen op verhalen of vertellingen, wier leven niet langer
duurt dan het jaar hunner uitgave. Dat veel dergelijke boeken thans in vergetelheid
zijn geraakt, hebben wij misschien voor een groot deel aan hem te danken; maar
even erkentelijk als wij daarvoor zijn, even verontwaardigd en gebelgd toonden zich
vaak zijne tijdgenooten. Wie leest heden ten dage nog de gedichten van een' man als
S.J. Van den Bergh? Vooral, wie bewondert ze nog als meesterstukken? Echter was
er een tijd, dat men hem ‘eene eereplaats op den Nederlandschen Helicon toekende’;
een tijd, dat er geen jaarboekje verscheen of het was van 't begin tot 't einde vol van
rijmelarij gelijk de zijne. Huet komt de eere toe, de oogen van het publiek geopend
te hebben. Zijn spot spaarde den ongelukkigen poëet niet, al maakte het veler
gramschap gaande. En toch, hoe juist en geestig werden Van den Bergh's
‘vaderlandsche zangen’ gekenschetst in zinnen als de volgende: ‘Nous allons traire
la vache hollandaise’ zeggen tot hunne huis-
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genooten de Fransche predikanten, wanneer zij zich gereed maken een bezoek aan
onze weiden te brengen, en zij te onzent penningen komen inzamelen voor een
gefailleerd weeshuis of eene half voltooide kerk. Zulk een melker is ook de Haagsche
dichter, van wien ik spreek. Hij tapt onze volkshistorie tot op den droesem af, giet
haar over in kleine flesschen, apothekers-formaat meestentijds en plakt er etiketten
op: Rochus Meeuwiszoon, Hopman Steenbach, de Onbekende Konstabelsmaat, de
Hond van Prins Willem van Oranje, en zoo voorts. Al te gader nalezingen op een
afgemaaid veld. In geheel dit gedeelte van zijnen arbeid maakt Van den Bergh den
indruk van een uit de nachtschuit gekomen Tollens, een opgegraven en weder over
eind gezetten Helmers.’ - En later: ‘Tot aan de enkels waadt men door het Spaansche
bloed. Spaansche hersenen spatten er u van alle kanten om de ooren. Een onnoemelijk
aantal Spaansche matrozen maken er voor uwe oogen kopje onder.’
Ook de betere dichters moesten het somwijlen ontgelden. In eene studie over De
Schepping zegt hij: ‘De Heer ten Kate zou, indien men hem van een toren stiet,
nederkomen aan gruis van verzen. Het debiet van wit satijnen bladen, met verguldsel
aan de buitenen ledige klanken aan de binnenzijde, is in den loop des tijds door
niemand in Nederland zoozeer bevorderd als door hem.’ Toch hield Huet nog menige
schalksche plagerij terug; en in bewoordingen vol luchtige scherts kleedde hij vaak
het strengste vonnis in. Wij behoeven de Brieven slechts te raadplegen; hier, omdat
hij zijne meening onomwonden uitspreekt, verschaft ons een korte vergelijking elke
gewenschte inlichting. Waar keurt hij in zijne beoordeeling De Schepping zóó sterk
af, dat hij haar een monstervers noemt? En waar in zijne Fantasiën vindt de vereerder
van Ter Haar's poëzie zulk eene ontmoedigend spottende uitspraak als in dien éénen
volzin, waar gesproken wordt van ‘den ouden dichter, die te Velp uitrust van zijne
vermoeienissen, hem gebaard door de Paulus Rots, Huibert en Klaartje, Aan een
Apostel des Ongeloofs en vooral (want daarin wordt zoo vreeselijk veel paard gereden)
door Abd-el-Kader?
Het moge ons een wijle pijnlijk aandoen zulke harde woorden te moeten vernemen
over zoo hooggeëerde schrijvers, tevens kunnen wij niet nalaten te herinneren, dat
het stellen van die hooge eischen allerminst bij Huet voortsproot uit afkeurenswaardige
bedilzucht. Eervol als zijn streven was, kende hij slechts één hoofddoel: den roem
onzer literatuur te bevorderen. Vandaar zijn wrevel over de
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bekrompen toejuiching van vaak onbeteekenende werken; doch vandaar ook zijne
groote ingenomenheid met alles, wat de sporen draagt van talent, ontwikkeld door
studie en gevormd door strijd. Hoe gaarne schenkt hij den tol zijner bewondering
aan die kunstgewrochten, welke den lof van tijdgenoot en nageslacht verdienen; hoe
gevoelvol herdenkt hij het verscheiden van den jeugdigen dichter, door den adel
zijner gaven hem in gemoed vermaagschapt. Zelden werd in onze taal zulk een
roerende elegie geschreven als dit eenvoudige De Genestet's Uitvaart; het verzoent
ons met veel van het minder goede in de Litterarische Fantasiën.
Want, gelijk licht te begrijpen is, er komen in deze vijf en twintig bundels werkelijk
opstellen voor, die men om verschillende redenen als minder gelukt kan beschouwen.
Trouwens de onderwerpen door Huet behandeld, loopen zóó wijd uiteen, dat een
grondige kennis van alle meer dan één menschenleeftijd studie zou vereischen. Vooral
de kritieken, in de latere periode zijns levens geschreven, dragen dikwijls de sporen
van oppervlakkige wetenschap, die ondanks zijne verbazende vlugheid en zijn
scherpen blik, ontoereikend was om zijn werk blijvende waarde te verzekeren. Zijne
belezenheid moge groot geweest zijn, voornamelijk wat de Fransche letterkunde
betreft, allesomvattend was zij zeker niet; en wij hebben recht ons te beklagen dat
hij zoo weinig aandacht heeft geschonken aan de Hoogduitsche literatuur. Het komt
voor dat hij sprekend over Nederlandsche verzen, blijkbaar niet weet dat deze
vertalingen of navolgingen zijn van dichtwerken uit den vreemde; eene
oppervlakkigheid, die natuurlijk door den gewonen lezer niet wordt opgemerkt, maar
den meer geletterde het hoofd bedenkelijk doet schudden. Gelijk van bevoegde zijde
wordt verzekerd, is zijne studie over Shakespeare geheel beneden het onderwerp
gebleven, omdat hij verzuimd had den noodigen tijd aan een ernstige lektuur van
den Engelschen hoofddichter te wijden. Zoo is èr meer. Toen in het jaar 1874 het
meesterwerk van Mevrouw Bosboom - Toussaint Majoor Frans verscheen - met het
tweede deel van Potgieter's Poëzy, het beste wat er op het gebied der fraaie letteren
in Nederland uitkwam - gaf hij daarvan eene beoordeeling, die zóó weinig aan de
meest gewone eischen eener kritiek voldoet, dat bijna ieder haar had kunnen schrijven.
Van de dertig bladzijden, die dit opstel beslaat, zijn er nauwelijks vijf van Huet zelf:
de overige worden ingenomen door lange citaten uit den roman. En dat was het werk
van iemand, die zich beklaagde dat te onzent goede
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boeken niet beoordeeld werden! Wij haalden deze feiten met opzet aan: eendeels om
te toonen, dat onze maatstaf een billijke is, anderdeels om in het licht te stellen, dat
veler onvoorwaardelijke lof enkel berust op hunne onbekendheid met de behandelde
schrijvers. Daartoe diene ook het volgende. Men zou, op Huet's beoordeeling
afgaande, de romans van Francisca Gallé als Wanda het Zangerskind voor boeken
houden, die, ofschoon geen meesterwerken, toch ruimschoots de aandacht verdienen.
Weinige lezers, die het geduld hebben gehad de lectuur dezer verhalen ten einde te
brengen, zullen instemming betuigen met deze uitspraak. Doch hoe is het dan
mogelijk, dat Huet zich zóó sterk heeft vergist? Alleen het feit, dat er onder de Brieven
een groot aantal voorkomt aan deze schrijfster gericht, en die alle wijzen op eene
vriendschappelijke betrekking, brengt ons op het vermoeden, dat verschoonende
welwillendheid meer dan strenge rechtvaardigheid de pen van den kritikus bestuurde.
Gaarne willen wij aannemen, dat dit onbewust geschiedde, te meer omdat Huet,
sedert hij begon boekbeoordeelingen te schrijven, stelselmatig den omgang met
letterkundigen vermeed, en hij tegen het einde van zijn leven er roem opdroeg dat
‘zijne meening nooit, ook niet wanneer hij dwaalde, door een geest van camaraderie
bestuurd werd, plaag der letteren.’ In de voorrede, waarin hij deze woorden uitspreekt,
noemt hij zelfs die zucht tot afzondering een der oorzaken van zijn verblijf te Parijs.
Voegen wij hierbij dat Prof. Naber zijn leven aan een kluizenaar gelijk stelde, dan
bestaat er voor ons geen reden aan de oprechtheid van Huet's bedoelingen te twijfelen.
Doch onze bezwaren zijn niet ten einde. Integendeel, zoo wij de genoemde, ter
wille van zijne groote verdiensten, gaarne over het hoofd zien, één grief kunnen wij
niet zoo gemakkelijk vergeten. Ondanks het talent, waarover hij als schrijver
beschikte, ontbrak hem ééne eigenschap, onmisbaar voor den kunstrechter: het
hoogere gevoel voor poëzie, de gave den dichter te verstaan in de muziek van zijn
rhytmus. Hiermede wordt zijn oordeel over menigen bundel verzen niet waardeloos
verklaard of een vrijbrief gegeven wat hij kunsteloos achtte voor meesterstukken te
houden, doch alleen gewezen op het onloochenbare feit dat met name de heerlijkheid
van Vondel's poëzie hem nooit geopenbaard is. Over de Gijsbrecht van Aemstel te
schrijven als hij deed; den indruk, door deze woorden teweeggebracht, later te
bevestigen in zijne Brieven - dit alles is niet het werk van den man, die de innige
schoonheid dier kunst
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heeft begrepen. Voor hare betoovering is zijn gemoed koud gebleven; en zoo wij
Huet aan den eenen kant moeten prijzen, dat hij geen gehuichelde geestdrift heeft
voorgewend, het doet ons tevens leed een uitspraak als deze bij hem te vinden: ‘De
Gijsbrecht van Aemstel is een treurspel, bij welks opvoering niemand treurt en de
geheele wereld naar huis verlangt. Misschien vergden wij, door al het dorre hout in
deze tragedie met een enkel woord bijeen te binden, van dat woord meer verdiensten
dan het in staat is te bewijzen; en wanneer wij bedenken dat ons oordeel over den
Gijsbrecht wenscht aangemerkt te worden als het kort begrip van een dat verder reikt
en Vondels geheelen litterarischen arbeid omvat, bekruipt ons de vrees dat deze
opvatting van den dichter zal doorgaan voor eene carricatuur van den mensch.... Elk
oogenblik is het alsof hij voor goed op zijn eigen wieken zal gaan drijven; doch
evenals de geboeide arenden in onze diergaarden zit hij na een vleugelslag drie vier
weder aan de oude plaats geketend. Met dit onderscheid evenwel, dat zijne
gevangenschap hem dierbaar is. De oude letteren zijn voor hem een boom der kennisse
des goeds en des kwaad geweest, en dit verklaart den verbazenden afstand tusschen
zijne vroegere en latere poëzie; doch nooit is het hem helder geworden, of heeft hij
vermoed, dat hij, door van dien boom te eten, zichzelven een oordeel at.’1) Na het
lezen dezer woorden behoeven wij niet te twijfelen dat Huet evenmin de redenen
van Vondel's overgang tot het Katholicisme begreep. De richting, waarin Nederland's
grootste dichter zich ontwikkelde, leidde noodzakelijk tot dien stap; men kan zijne
werken niet volkomen genieten zonder van deze waarheid overtuigd te zijn. Eerst
na het gewichtige tijdstip dier toetreding werd hij zich zelven in al zijne kracht
geopenbaard; en in de verrukking van het heil, dat hij ten slotte na lang zoeken had
gevonden, werden de Altaergeheimenissen gedicht. Maar Huet ontging dit alles; zie
hier wat hij in een zijner laatste brieven schrijft: ‘Ik kan, wanneer ik Vondel's
verdiensten ten aanzien der taal en van den versbouw wegdenk, slechts een zwakhoofd
in hem zien. Niet dit veroordeelt hem dat hij het protestantisme en de predikanten
heeft losgelaten, maar dat hij zich is gaan vastklemmen aan de jezuieten en aan Rome.
Misschien zou alles te vinden zijn, indien Vondel zulk een groot dichter geweest
was, dat men evenals bij Homerus, Virgilius, Dante, Shake-

1) Vgl. ook Het Land van Rembrand, II 2 blz. 190.
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speare, Milton, Goethe, Byron, Heine, ook bij hem zich om karakter of denkwijze
niet bekommerde. Doch ziedaar mijn ongeluk! Ik vind wel dat bij Vondel een groot
aantal schoone versregels aangetroffen worden, en hij sommige kleine stukken
geschreven heeft, die door niemand overtroffen zijn, doch als dichter stel ik hem
beneden Hooft.’
Wij hebben thans op de meeste tekortkomingen in Litterarische Fantasiën gewezen;
en dit geeft ons recht de goede zijden evenzeer tn het licht te stellen, zonder dat wij
daardoor den schijn van partijdigheid op ons laden. Den onberispelijken vorm, waarin
zij geschreven zijn te prijzen, mag overbodig heeten. Klaar en kort, kernachtig, doch
nimmer duister paart Huet's stijl aan jeugdige frischheid mannelijke kracht. Zijne
werken bestudeeren is een vruchtbare leerschool bezoeken. Nooit aarzelt de
uitdrukking of is een zinswending mat. Zijn schitterend vernuft geeft hem voortdurend
de meeste schilderachtige beelden in de pen; onvermoeid, zelfs in zijne langste
betoogen, wekt hij door talent en zuiveren smaak de onverdeelde bewondering der
lezers op.
Vaak is hem zijne wijze van oordeelvellen verweten. Personen en toestanden met
elkaar in verband te brengen, zegt men, moge somwijlen tot een goed resultaat voeren,
in de literatuur geeft het enkel aanleiding tot verwarring en kleingeestige partijdigheid.
Wij stemmen dit voor een deel toe, doch vragen tevens of aan den anderen kant het
geschrift niet eene hoogere beteekenis erlangt, wanneer men den schrijver kent; of
diens werken, beschouwd als een uitvloeisel van zijn karakter niet beter begrepen
worden dan ooit anders het geval kan zijn. Om den dichter te verstaan moet men
hem in zijn vaderland lezen, - waarom, indien men instemming betuigt met deze
meening, zou men wel de scheppingen van een kunstenaar leeren kennen en verzuimen
zijne levensomstandigheden na te gaan? Is het daarenboven denkbaar, dat Huet ons
zulk eene meesterlijke studie over Potgieter had kunnen geven, indien hij, naast de
beoordeeling van den schrijver, niet zulk een fraai karakterbeeld van den mensch
had ontworpen? Breidt zich de gezichtskring niet uit door het opnemen van dergelijke
zielkundige ontledingen?
Het is waar, de methode is moeielijk en er wordt een vaste hand vereischt om haar
in toepassing te brengen. Doch is daarmede haar vonnis gewezen? Integendeel boven
de oude en verouderde zal men haar blijven verkiezen. En zoo het aankomt op een
scherpen blik of
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bespiegelende denkkracht, - wie van onze negentiende-eeuwsche schrijvers heeft die
bezeten als Huet?
Zijne afzonderlijke portretten heeft hij echter nimmer kunnen vereenigen tot eene
breede galerij. Ware hij in de gelegenheid geweest de verschillende leemten aan te
vullen, dan zou hij eene proeve geleverd hebben van wat volgens hem het ideaal
eener geschiedenis der Nederlandsche literatuur was. Voor ons valt het te betreuren
dat dit nimmer is verwezenlijkt. Zonder de verdiensten van Dr. Jan ten Brink te willen
verkleinen, moeten wij toch erkennen, dat zijne Hedendaagsche Letterkundigen, met
hoeveel toewijding ook geschreven, verre achterstaan bij de Litterarische Fantasiën;
en wanneer Huet deze had samengevoegd tot één geheel, zouden wij in het bezit zijn
van een standaardwerk, dat voor geen buitenlandsch behoefde onder te doen. Ook
thans nog hebben wij reden dankbaar te zijn. Zoo in latere eeuw het nageslacht een
niet al te ongunstig oordeel velt over hetgeen door onzen tijd op het gebied der fraaie
letteren is tot stand gebracht, mogen wij veilig aannemen die eervolle onderscheiding
voor een groot deel verplicht te zijn aan den schrijver der Litterarische Fantasiën.

V.
Uit den aard der zaak kan een beknopt overzicht gelijk het onze alleen stilstaan bij
Huet's hoofdwerken. Hoewel noode moeten wij het bespreken van zijn Parijs en
Omstreken, Het Land van Rubens en Van Napels naar Amsterdam achterwege laten;
eene beperking, die ons te meer leed doet, omdat deze geschriften tot de beste zijner
scheppingen behooren. Bij eene keuze zouden wij, misschien na lange aarzeling, de
hand leggen op het laatstgenoemde werk, niet alleen om het aantrekkelijke van het
onderwerp - Italiaansche Kunstgeschiedenis - maar ook om het bijzondere talent,
waarmede dit behandeld is. Gelijk evenwel reeds gezegd is, wij dienen ons te bepalen
tot zijn meesterstuk Het Land van Rembrand.
‘Studiën over de Noord-Nederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw’ luidt
de tweede, verklarende titel van dit boek. Het bedoelt dus geschiedkundig te zijn en
den lezer meer van nabij bekend te maken met het bloeitijdperk der Vereenigde
Republiek. De schrijver wenscht dit echter niet op de voorheen gebruikelijke wijze
te doen, zooals Wagenaar, wiens iedeaal niet hooger reikte dan het nauwkeurig nevens
elkander plaatsen van alle tot dezelfde groep be-
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hoorende feiten; of zelfs als Hooft die kunstrijker en genialer dan zijn mededinger
uit de achttiende eeuw, bovenal beeldend artist was, - hij blijkt een aanhanger te zijn
van de nieuwere school, welke veel meer dan hare voorgangster, philosophie met
historie verbindt. Op de aaneenschakeling van uiterlijke lotgevallen of belangrijke
politieke gebeurtenissen wordt de aandacht niet langer uitsluitend gevestigd; het
leven, de ontwikkeling der menschheid, hare vorderingen op het gebied der
wetenschap, de cultuurgeschiedenis dus, opent den onderzoeker een zeker niet minder
uitgebreid arbeidsveld. Reeds in de vorige eeuw hielden sommigen zich met die
studiën onledig: zoo wijdde in het jaar 1725 de Italiaan Vico haar een boek Scienzia
Nuova (Nieuwe Wetenschap) getiteld. Daarop volgden: in 1756 Voltaire's Essai sur
les moeurs et l'esprit des nations; in 1780 Lessing's Erziehung des
Menschengeschlechts en in 1784 Herder's Ideen zur Geschichte der Menschheit;
terwijl in onzen tijd Buckle aan het streven dier mannen eene klassieke uitdrukking
gaf met zijne History of Civilisation in England.1)
Met dergelijke voorbeelden voor oogen heeft Huet Het Land van Rembrand
geschreven. Tot inleiding zijner studie's over de zeventiende eeuw schilderde hij een
aantal belangwekkende toestanden en merkwaardige personen uit de 13de, 14de,
15de en 16de, voor ieder dezer tijdvakken een vertegenwoordiger kiezend, die het
zuiverst alle op den voorgrond tredende eigenschappen zijner eeuw in zich vereenigde.
Het denkbeeld daarvoor Olivier van Keulen, Graaf Jan van Blois, Thomas à Kempis,
Erasmus en Lucas van Leiden te nemen is in hoofdzaak even geniaal gevonden als
meesterlijk uitgevoerd; het getuigde opnieuw van het diepe inzicht, dat hij ook in de
geschiedenis zoo vaak toonde te bezitten. Wel dwaalt Huet nu en dan, evendeels ten
gevolge van zijne ontoereikende wetenschap, gelijk wij ons voorstellen straks
eenigszins nader aan te toonen, anderdeels - wij hadden reeds gelegenheid dit bij het
bespreken van zijn oordeel over Vondel op te merken - omdat de zuivere schoonheid
der middeleeuwsche kerkelijke mystiek nimmer door hem op rechte waarde is geschat;
doch overigens spant deze inleiding de verwachting des lezers zóó hoog, dat het
eigenlijk werk, wil het dien goeden indruk niet wegnemen, een waar meesterstuk
moet zijn. Het gevoel van bevrediging, waarmede wij eindelijk het boek ter zijde te
leggen, is

1) Vgl. Chantepie de la Saussaye Religionsgeschichte Band I.
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de beste hulde, die de schrijver kon verlangen; maar zelfs de meest bewonderende
waardeering mag ons de oogen niet doen sluiten voor gebreken of tekortkomingen.
Laten wij beginnen met op enkele dezer te wijzen.
De beschrijving, die Huet geeft van de kruistochten, munt uit door groote
levendigheid en vergunt den lezer een kijkje te nemen in middeleeuwsche toestanden.
Wanneer hij zich evenwel vooraf de moeite heeft getroost von Sybel's werk over
hetzelfde onderwerp na te slaan, zal hij tot de overtuiging komen, dat de vordering
zijner wetenschap weinig beteekent en dat de stalen vlijt van den Duitschen geleerde
een veel uitgebreider gezichteinder heeft geopend, dan het vluchtig onderzoek van
Huet in staat was te doen. Over het algemeen geven deze bladzijden den indruk
opgesteld te zijn na eene zeer onvolledige kennismaking met de bronnen. Hetzelfde
kan gezegd worden van het hoofdstuk over Thomas à Kempis, waar de schrijver
mededeelt dat hij, in tegenoverstelling met vroeger door hem verkondigde meeningen,
de Imitatio Christi als het werk van den Zwolschen monnik erkent. De gronden,
waarop hij dit doet, worden nergens blootgelegd; hoogstens vinden wij aan den voet
der bladzijde melding gemaakt van het boek, waardoor de strijd over het auteurschap
der Navolging voor goed is beslist. Zoo Huet de twee lijvige deelen, waaruit Karl
Hirsche's Prolegomena bestaan, bestudeerd en het knellende der vernuftige
bewijsgronden heeft ingezien, waarom maakt hij dan nergens van zijne wetenschap
gebruik? Thomas à Kempis als vertegenwoordiger der 15de eeuw te kiezen en het
rechtvaardige dier onderscheiding niet aan te toonen, terwijl bovendien de lezer uit
een artikel van vroeger dagteekening weet, dat de schrijver eene andere overtuiging
was toegedaan, - dit alles pleit niet voor een diepgaand onderzoek. Zetten wij onze
lectuur voort en nemen wij kennis van zijn oordeel over Erasmus, dan blijkt het, wel
is waar meestal uit opmerkingen van ondergeschikt belang, dat hij de wetenschap in
hare jongste vorderingen niet was gevolgd. De Rotterdamsche Heilige, gelijk Vondel
hem noemde, wordt door Huet nog voorgesteld als het tweede onwettige kind van
een dorpspastoor, terwijl het reeds geruimen tijd was uitgemaakt, dat zijn vader eerst
na zijne geboorte tot priester werd gewijd en dat door eene verkeerde opvatting van
het woord frater een zijner kloosterbroeders tot zijne bloedverwanten is gerekend1).
Wij willen niet

1) Vgl. o.a. Amiel, Erasme.
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voortgaan op deze wijze bezwaren te opperen, vooreerst omdat zij ons van het gebied
der letterkunde op dat der geschiedenis zouden brengen, vervolgens omdat wij gaarne
aan meer bevoegden deze historische kritiek overlaten. Alleen moeten wij nog
opmerken hoe verkeerd vaak het oordeel is, door hem over middeleeuwsche mystieke
kunst geveld: getuigen zijne bespreking van Maerlant's Van den Lande van Overzee
en die van de altaarstukken der toenmalige schilders.
Is hij eenmaal met zijn overzicht de zestiende eeuw genaderd, dan wordt zijn gang
statiger, zijne opvatting breeder, zijn arbeidsveld ruimer. Wat vroeger met enkele
lijnen in schets was gebracht, wordt nu langzaam, met zorg tot eene schilderij
afgewerkt. Het geheele volksleven, zoo als het zich in woord en daad uitte; de hoogste
ontwikkeling der beschaafde standen en de nog weinig ontbolsterde zeden der lagere
klassen, voor alles heeft hij oog. En het zijn geen nevelvlekken, die hij ziet, maar
beelden, scherp afgeteekend, waar het volste licht op de schoonste lijnen valt. Voor
hem is Rembrandt het ideaal, waarnaar alles wat in Nederland goed is en edel, uitgaat;
de schitterendste verpersoonlijking van ons volkskarakter; de waardigste
vertegenwoordiger onzer nationaliteit bij vreemdeling en landgenoot. Daarom is het
boek naar Rembrandt genoemd en in Rembrandt's geest geschreven. Op de laatste
bladzijde geeft Huet in ronde woorden te kennen dat het navolgen van den grooten
meester zijn hoogste streven is geweest: ‘De beste historiestijl is nog altijd de stijl
van Rembrand: veel weglaten, veel overdrijven en op een klein getal feiten of
beweegredenen veel licht doen vallen.’ Wie ook deze meening als een onware moge
verwerpen, de uitkomst heeft geleerd, dat het goed recht aan zijne zijde was; het
boek behoeft geen betere rechtvaardiging dan die het in zich zelf bevat.
Wij kunnen thans met een kort woord besluiten. Omdat de zeventiende eeuw zich
vooral hierdoor van de vijftiendende en zestiende onderscheidt, dat zij een veel
grooter aantal belangwekkende personen heeft voortgebracht en dat in het tijdvak
1572-1713 de staatslieden en veldheeren, de vloot- en de landvoogden, de geleerden
en de letterkundigen, zich in zulke mate vermenigvuldigden, dat wij er schier geen
oog op kunnen houden, heeft Huet zijne hoofdstukken niet langer naar enkele groote
mannen genoemd. Het Geloof, de Handel, de Wetenschappen en de Letteren, Zeden
en Personen en ten slotte de Kunsten, ziedaar het vijftal onderwerpen, die
achtereenvolgens door hem zijn behandeld. Natuurlijk heeft hij zijn stof niet
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uitgeput; er blijft in de onderdeelen nog genoeg over voor den onder zoeker om tot
in de kleinste bijzonderheden na te vorschen; maar dat het ons vergund is een overzicht
van het geheel te nemen zal niemand ontkennen. Met den blik van een kunstenaar
heeft hij alles waargenomen; en zoo, na de volbrachte lectuur, onze waardeering
voor het blijvend schoone in Nederland's roemvol verleden zuiverder en billijker is
geworden, het moet ons met te dieper eerbied vervullen voor den man, die ons tot
dit beter inzicht heeft gebracht. Deze bladzijden zijn met geen ander doel geschreven
dan om tot nadere kennismaking met Huet's geschriften aan te sporen; ik zal rekenen
het bereikt te hebben, wanneer één lezer zich hiertoe opgewekt gevoelt
Amsterdam, Juli 1894.
W.J. KÜHLER.
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Bellamy's ‘Roosje’ met Staring's ‘vogelschieten’ vergeleken.1)
‘De taelwetten zijn, evenals de landwetten, van achteren te vinden en niet te maken’
heeft Lambert ten Kate beweerd, en wat voor de taalwetten geldt, is ook op de wetten
der aesthetica van toepassing. Het gaat niet aan te zeggen, dit of dat deugt niet, omdat
de Ouden het anders deden. De kunstenaars zullen zich aan uw wetten niet storen en
het schoone uit zich voortdurend onder nieuwere vormen.
Iets ànders is het, na te gaan, wat de artist-zelf zich als wet gesteld heeft; want dit
biedt ons de gelegenheid, te onderzoeken, in hoeverre hij aan dien zèlfgestelden eisch
heeft voldaan.
In het laatst der vorige en in het begin van onze eeuw nu zijn er heel wat
R o m a n c e n de wereld in gezonden. Voor zoover ik weet waren de dichters dier
stukken het allen hierin eens, dat ze bedoelden met het leveren eener Romance: het
schilderen van een eenvoudig tragisch2) feit. In de eerste plaats had de
Romance-dichter dus naar een tragische stof om te zien. Maar alle hout is geen
timmerhout en het groot aantal literaire narigheden, onder den naam R o m a n c e tot
ons gekomen, kan dat genoegzaam bewijzen. Ik zou dan ook niet den moed hebben,
uw aandacht voor een tweetal vertegenwoordigers van het door Gouverneur indertijd
zoo gegeeselde genre te vragen3), wanneer ik niet mocht aannemen, dat Bellamy's
Roosje en Staring's Vogelschieten (want die bedoel ik) reeds gunstig bij u bekend
stonden. Maar stel u voor, dat dit eens niet het geval was. Stel u voor, ge kende' nòch
Roosje nòch Vogelschieten,

1) Indertijd in Den Haag als opstel voor de hoofdacte opgegeven.
2) Hoe Bilderdijk over de eischen der Romance dacht, kan blijken uit zijn epigram van dien
naam en Feith's oordeel sluit zich hier geheel bij aan. Immers in den brief, die zijne Romancen
begeleidden luidt het: ‘Zij, (de Romance) heeft iets, dat haar alleen eigen is. Zij moet, naar
de bepaling van Moncrif, een meester in dit vak, het naïeve verhaal van ééne aandoenlijke
daad zijn.’
3) Dichtwerken dl. I p. 184.
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maar ge hadt gehoord, dat twee Nederlandsche dichters, Staring en Bellamy, een
Romance hadden geschreven. Den eersten echter hadt ge uit tal van andere gedichten
leeren kennen als een man van smaak en zelfbewuste kracht, bij wien gevoel en
verbeelding steeds onder strenge contrôle van een scherpzinnig oordeel werden
gesteld. Den laatsten daarentegen wist ge, uit zijn Vaderlandsche ontboezemingen,
een vurig, hartstochtelijk jongeling, wiens opbruisend gevoel nog vreemd was aan
de voogdij van het koele verstand, wien de jaren nog niet tot een heilzame zelfcritiek
hadden gebracht. Wat dunkt u, moest naar uw schatting niet vooraf de màn als
overwinnaar aan te wijzen zijn en mocht ge niet met reden beducht wezen, dat de
jòngeling, in stede van een e e n v o u d i g , t r a g i s c h verhaal een aaneenschakeling
van hyperromantische akelighedeu zou hebben opgedischt?
Maar lees nu zijn Roosje en al dadelijk zijt ge verrast door dien edelen eenvoud
van taal, die soberheid van lijnen en ge leest en leest voort onder de zoete bedwelming
dier zachte verzenmelodie; tot plotseling, als een dreunende bekkenslag op een
roerend a d a g i o , de forsche regels van het slotcouplet u op onaangename wijze tot
de werkelijkheid hebben teruggebracht.
Wat dunkt u, zal nòg de overwinning van den man zoo zeker voor u zijn? Nietwaar,
gij aarzelt! En als ge nu ook nog Staring's Vogelschieten gelezen hebt, dan - aarzelt
ge nog. Eerst wanneer gij beide stukken opnieuw gelezen en herlezen hebt, en ge
hebt zorgvuldig uw indrukken ontleed en vergeleken, eerst dàn zal het U mogelijk
zijn tot een stellig oordeel te geraken.
Wat evenwel reeds dadelijk moet opvallen, het is de ongekunstelde verhaaltrant,
waarin beide dichters uitmunten; een verhaaltrant, zoo volkomen in overeenstemming
met het onderwerp. Geen strijdende ridders en edelknapen, geen treurende
jonkvrouwen, die zich uit wanhoop van het leven berooven! Neen, beider uitgangspunt
is een oud volksgebruik. Bij Staring de nog heden in de Graafschap in zwang zijnde
gewoonte, om met kermis om het koningschap te schieten; bij Bellamy het
in-zee-dragen1). En zóó natuurlijk ontwikkelt zich

1) Of dit gebruik nòg bestaat, weet ik niet, maar ik zou het niet denken. Vroeger was het echter
niet alleen in Zeeland, maar ook aan de Hollandsche kusten zeer algemeen, hetgeen blijkt
uit Van Heemskerck's Batavische Arcadia (behalve den 1en druk) en Cats' ‘Spiegel van den
ouden en den nieuwen tijd.’ Bij Van Heemskerck heet het reeds ‘een oude wijse’ en hij
zoowel als Cats veroordeelen het ais een ruwe en ongepaste handeling.
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daaruit bij beiden de aanleiding tot het tragische voorval, dat zelfs de grootste vijand
van onnatuur er vrede mee hebben moet.
Evenwel, Roosje's droevig uiteinde doet meer aan, treft dieper dan het sterven van
Mijntje vermag. En geen wonder: Roosje verheugt zich in de onverdeelde liefde van
Bellamy's kunstenaarsgemoed, al diens talent is aan de uitverkorene van zijn
kunstenaarshart gewijd, is er op aangelegd, haar op het voordeeligst te doen uitkomen,
haar in het gunstigste licht te plaatsen. ‘Spreek, opdat ik u zal kennen!’ heeft een
wijsgeer gezegd. En ze hééft gesproken. Als kind reeds. En reeds als kind heeft ze,
toen de vader in een oogenblik van groote droefheid zuchtte: ‘Gij hebt geen moeder
meer’, ons hart gestolen met die roerend-naïeve woorden:
Ja wel, - - Bij onzen Lieven Heer!
Dat hebt gij immers zelf gezegd?
Maar waarom ging zij heen?
Zij had mij niet zoo lief, als gij,
Want zij liet ons alleen!

En de dichter is geenszins voldaan met dien eersten triumph van het troetelkind zijner
Muze. Straks als zij grooter geworden is, dan gevoelt hij behoefte, haar schoonheid
en deugden te bezingen en hij doet het in zóó bevallige strophen, dat men wel
gedwòngen is te gelooven aan de bevalligheid der maagd, die haar geestelijken vader
tot zùlke verzen inspireeren kon. Men oordeele:
Wat was dat lieve meisje schoon,
Wat had ze een nette leest!
Wat was zij aardig en beleefd,
Zoo deugdzaam, zoo vol geest!
Zoo vriendlijk als de schoone maan,
Als ze opkomt uit de zee
En op de blanke duinen schijnt,
Zoo vriendlijk was ze mêe.
Heur lieflijke oogen waren bruin,
Niet vurig, - kwijnend, zacht;
Heur lachje was als 't morgenrood,
Dat aan de kimmen lacht.

Dat het haar dus niet aan aanbidders ontbrak, wanneer de Zeeuwsche jeugd, met
spade en ploeg naar het strand trok, om zich, onder

Noord en Zuid. Jaargang 17

435
het delven van den visch,1) geheel aan de vreugde over te geven, zal dan ook niemand
verwonderen. Evenwel:
Een jongling, die haar 't meest beviel
Bleef immer aan haar zij;
Hij zeide aan Roosje menigmaal
De zoetste koozerij.
Nu drukt hij eens heur zachte hand
Daar hij een kusje steelt,
En met de lokjes om haar hals,
Heur bruine lokjes speelt.
Het meisje wringt zich los en zegt:
‘Gij stouterd daar gij zijt,
Plaag nu ook de andere meisjes wat,
Gij plaagt ook mij altijd!’

Vooral het laatste couplet is bijzonder gelukkig uitgevallen. In die vier enkele regels
toch wordt ons een lief, onschuldig meisje voor oogen gebracht, zich vruchteloos
boos houdende over iets, dat zij in den grond haars harten geenszins onaangenaam
vindt, maar dat evenwel niet zóó naïef meer is, om die meerdere voorkeur niet te
begrijpen, om er geen hulde in te zien.
Het is duidelijk, Roosje bezit haars dichters volle sympathie. Mijntje moet die met
Hendrik deelen, tot schade van beiden natuurlijk. Met Roosje zijn wij van aangezicht
tot aangezicht geweest, zijn we gemeenzaam geworden. Mijntje daarentegen zagen
wij slechts uit de verte. Zoo we weten, dat zij een ongemeene schoonheid, dat zij
zeldzame deugden bezat, we weten het van dèrden, niet van nabij. Het droevig uiteinde
van Roosje roert ons dus, als het ongeluk, aan eene onzer lieve bekenden overkomen.
Tegenover de ramp, die Mijntje

1) De hier bedoelde visch,
‘Die voor der Zeeuwen kieschen smaak
Een lekker voedsel is’
heet smelt. De vorm van het lichaam, dat gemiddeld 1½ dM. lang wordt, heeft wel eenige
overeenkomst met dien van een paling, maar is platter aan de zijden. Het schijnt dat dit dier
vroeger aan het Zeeuwsche strand meer voorkwam dan tegenwoordig. Het is echter niet
gemakkelijk er een te vangen:
- dikwijls is de rapste hand
Te traag bij dezen visch.’
Is men er niet vlug genoeg bij, dan schiet het dier pijlsnel in het zand en is niet weer te vinden.
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treft, staan we meer of min met het gevoel en de belangstelling van den vreemdeling.
Maar is eenmaal het noodlottige schot gevallen en Mijntje doodelijk getroffen,
bewonder dàn ook Staring's meesterlijk talent, zijn zeldzame plastiek, waar het er
op aankomt, Mijntje's sterven af te malen:
Zij zijgt ter aard, de slaap misverwd;
Het oog van glans beroofd.
De ronde wenkbrauw trok te saâm;
Het wit der kaken blauwt;
Bij droppen vloeit het kille zweet,
Waarvan haar voorhoofd dauwt.
En houdt het jeugdig aangezicht
Nog spoor van lieflijkheid Als 't bloempje dat, den stam ontscheurd,
Doch niet vertreden leit. De klamme hand wordt koud als ijs,
En staakt haar mat getril;
't Gegolf des boezems heeft gedaan
De pols - het hart staan stil.

Vruchteloos zal men bij Bellamy één couplet zoeken, hetwelk in kracht van teekening,
dit tafereel maar eenigszins nabij komt, of dat, in veelzeggendheid, bij het volgende
kan halen:
Hij loert; zet af; nikt Mijntje toe,
En kust haar op den mond:
Gejoel, gelach en handgeklap
Loopt door de kijkers rond.

Gij ziet het! Het is hier niet langer de veder, maar het penseel dat uw hulde vergt;
gij leest hier geen dichtstuk meer, ge staart bewonderend op een schilderij.
Maar - keeren we tot den jongeren dichter weer. Bellamy heeft, met het schrijven
van zijn Romance, ongetwijfeld zichzelven overtroffen. Evenwel, zich gehéel van
pathos onthouden, dat bleek hem ook hier nog te machtig. Wáár te zijn, nergens
wellicht zoozeer als hier heeft hem dit, als een begeerlijk kunstideaal voor oogen
gestaan. Maar het is, in weerwil daarvan, of de Waarheid op zichzelf hem nu en dan
te onbeduidend, te onbelangrijk voorkomt, en vandaar bijvoorbeeld die ònware
schildering eener groote smart, nadat Roosje omgekomen is. Het is hem niet genoeg,
dat de jeugd daar als versteend aan het strand staat, dat uit ieders oog een stroom
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van tranen breekt en allen in luide jammerklachten losbarsten, neen, ook de onbezielde
natuur mag niet koud en ongevoelig blijven bij zoo groot een ramp:
‘De duinen gillen mêe!’

En straks - aan het slot - wordt nogmaals de Natuur te hulp geroepen en aan wind en
golven opgedragen, de treurmare te verspreiden door het gansche land. Zóó opgevat
(d.w.z. tusschen den inhoud van de beide eerste en dien der beide laatste regels van
dit couplet causaal verband aannemende) vervalt dus hetgeen Beets beweert: ‘Na de
krachtige regels:
De wind stak hevig op uit zee
De golven beukten 't strand

is de verzekering flauw:
En schielijk was de droeve maar
Verspreid door 't gansche land.’

Evenwel - al mag ik nu die opvatting niet deelen - ik heb een ander bezwaar. Dat
forsche slotcouplet verbreekt de weemoedige stemming, die zich langzamerhand van
den lezer heeft meester gemaakt en had dus geschrapt dienen te worden. De voorlaatste
strophe had slotstrophe moeten zijn:
De maan klom stil en statig op,
En scheen op 't aaklig graf,
Waarin het lieve, jonge paar
Het laatste zuchtje gaf.

Nietwaar, dat bleeke maanlicht, kalm en vredig nêerblikkend op den donkeren
waterplas, alsof er niets gebeurd ware en dàn de gedachte aan de beide jonge dooden
- dit had, door het contrast, niet na kunnen laten een indruk van diepen weemoed te
maken, die nog lang in de harten der lezers zou hebben nagetrild. Nu wordt die indruk
door de forschheid van de slotregels, gewelddadig verstoord.
Staring's eindstrophe daarentegen:
Een zelfde palmstruik aan den muur
Beschaduwt beider graf,
De stêejeugd eert den grijzen stam
En plukt geen loovers af,

doet aan de verkregen stemming niet den minsten afbreuk, integendeel (en hier laten
wij het woord aan Beets) ‘het eerbiedig gevoel
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eener anders lichtzinnige jonkheid, die zich wel wacht van dàt boompje een blad te
plukken, deelt zich mede, werkt na, en kroont den indruk van 't geheel.’1)
Inderdaad (indien we het nog niet wisten) dan zou de vergelijking van beider
slotcouplet ons reeds het recht geven tot de bewering, dat Staring een fijn kunstgevoel
bezat, terwijl Bellamy's smaak nog heel wat ontwikkeling en loutering behoefde.
Maar er is meer. Staring's gedicht is een E e n h e i d . Hij gaat recht op het doel af
en weerstaat den lust, om verlokkende zijpaadjes in te slaan. Niets kan uit zijn gedicht
gemist worden, want wat hij zegt, dat zegt hij, bij voorafgesteld doel, uit den drang
der noodzakelijkheid. Bellamy daarentegen geeft ons een inleiding in het verhaal
van den treurenden vader, die geheel noodeloos is, ja, ‘hinderlijk wordt zelfs, wanneer
men ze zich herinnert aan het einde’,2) waar, bij de schildering der algemeene
verslagenheid, geen woord van dien vader gerept wordt.
En hiermede ben ik aan het einde van mijn beschouwing gekomen, Vatten we
thans een en ander nog eens kortelijk te zamen:
We hebben gezien, dat in beide gedichten de taal eenvoudig, de stof u i t h e t
w e r k e l i j k e l e v e n g e g r e p e n en de ontknooping g e l e i d e l i j k en
n a t u u r l i j k is. Dat Roosje wel is waar d i e p e r g e v o e l dan Vogelschieten
verraadt, maar dat dit laatste daartegenover een p l a s t i c i t e i t bezit, die men in het
eerste vruchteloos zal zoeken. Voorts bleek Staring ons overal w á á r. Van Bellamy
konden wij dit niet altijd zeggen; zijn streven naar waarheid is onmiskenbaar, maar
dat behoedt hem niet, zichzelf een enkele maal een toestand als w a a r h e i d op te
dringen, waar de werkelijkheid vreemd tegenover staat. Staring's gedicht is, in opzet
en uitvoering, een h a r m o n i s c h g e h e e l en openbaart ons het talent van den
Meester. Bellamy's voortbrengsel toont, bij minder goede proportiën en een zekere
onevenredigheid tusschen willen en kunnen, insgelijks een groot talent, maar het
talent van den artist, die op weg is, een meester te worden.
Alles overwegende is onze slotsom, dat aan Staring's Vogelschieten de palm der
overwinning moet worden toegekend.
Markelo.
P. VISSER.

1) Verscheidenheden, 2e druk, deel II pag. 218.
2) Hofdijk. Gesch. d. Ned. letterkunde 7e druk, pag 281.

Noord en Zuid. Jaargang 17

439

Da Costa's meesterwerken.
v. 1648 en 1848.
Tien weken nadat Da Costa zijn Wachter, wat is er van den nacht? in de Hollandsche
Maatschappij ten gehoore had gebracht, barstte de Februari-revolutie uit. En terwijl
hij zijn eersten indruk in De Stem des Heeren luchtgaf, kon het wel niet anders, of
de geweldige gebeurtenissen moesten hem ook tot een uitvoeriger tijdzang de stoffe
leveren. Reeds den 25en Aprll d.a.v. gaf hij dan ook zijn medeleden in de tweede
klasse van het Koninklijk Instituut zijn 1648 en 1848 ten beste.
Bij de bespreking van den Wachter1) heb ik reeds eenigen voorkeur voor dien zang
van 1847 met zijn majestueuzen opzet en zijn grootsche voorgevoelens doen blijken.
In 1648 en 1848, gebouwd op de tegenstelling tusschen het vredejaar en het
oorlogsjaar, treft deze misschien te minder, doordat zij van wege de toevallige
overeenkomst in de beide jaartallen al te zeer voor de hand ligt. Er komt bij, dat die
tegenstelling vrede en oorlog, gezien in het licht van het motto: ‘Ik ben de Heer en
niemand meer, Ik formeer het lichten schep de duisternis, Ik maak den vrede en schep
het kwaad, Ik de Heer doe al deze dingen,’ eenige bedenking wekt door haar al te
grooten eenvoud. En te duidelijk is het merkbaar, dat de dichter, spijt zijn neiging
om vooruit te zien en zijn geloof in een ontwikkeling der menschheid, gericht op een
toekomstigen heilstaat, over het contrast tusschen beide jaren als een goed en een
kwaad niet of moeilijk heen kan komen, en zich niet verheffen kan tot de andere
tegenstelling, die deze merkwaardige tijdstippen opleveren: het eind van een grootsche
en zegenrijke worsteling tegenover het begin of de voortzetting van een nieuwe,
waaraan geen mindere be-

1) Noord en Zuid XVI, 451.
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loften verbonden zijn en die in haar diepste wezen een vervolg van de eerste moet
geacht worden.
Feitelijk is er dan ook een zeer zwak verband tusschen de beide deelen van het
vers en zijn het eigenlijk twee gedichten in een zelfde raam, alleen in zooverre
tegenhangers als verleden en heden in het algemeen het zijn. Voorts kan men kwalijk
aan de verzen, die aan het begin, in het midden en aan het slot de tegenstelling
samenvatten, een zekere banaliteit ontzeggen, een indruk, die nog versterkt wordt
door het weeke en dreunerige metrum, waartoe de trochaeïsche jaartallen den dichter
te kwader ure verlokten.
Maar al zijn deze en dergelijke bezwaren moeilijk te verhelen, en al zullen er straks
ook nog enkele volgen, die door Potgieter in De Gids bij de verschijning van het
gedicht gemaakt zijn1), toch blijft deze politieke zang, vooral wat het tweede gedeelte
betreft, zijn plaats in de rij van Da Cosia's meesterwerken handhaven. Rijk aan
dichterlijke schoonheden, levert het tegelijkertijd het belangwekkend schouwspel
op, hoe een wereldbeweging als die van 1848 op een man als Da Costa werkte.
Potgieter was door het gedicht teleurgesteld en achtte de slotsom: ‘ook dit alles is
Gods wil’, een te schraal resultaat voor den kunstbroeder, wiens gaven hij zoo hoog
stelde. Doch het oordeel was te voorbarig, gelijk de criticus zelf in een naschrift
ridderlijk erkende, toen het hem gebleken was, dat ook Da Costa's naam onder een
adres tot steun der grondwetsherziening voorkwam, en de dichter in een brochure:
‘Het Oogenblik, een woord over het ontwerp van grondwetsherziening2), uitvoerig
uiteenzette, in hoeverre hij bereid was tot de vervulling van nieuwe eischen mede te
werken. Die brochure is op verschillende punten als een welkome toelichting van
1648 en 1848 te beschouwen, en met die bedoeling ook door den dichter gegeven.
Hij nam de pen op, ‘ook - zoo luidt het voorbericht - omdat hij in zijn jongst
verschenen verzen eenige beginselen geformuleerd en zich tot de nadere ontwikkeling
daarvan door die uitgave eenigszins verbonden had,’
***
Potgieter vond de vraag, waarmede Da Costa de eerste afdeeling inleidt, hierop
neerkomende of Duitschland en Nederland te midden

1) Kritische studien II, 191.
2) Amsterdam. H. Höveker, 1848.
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van het revolutie-rumoer nog oor hebben voor een herinnering uit het verleden, wat
al te kunsteloos van vorm. Het kan zijn, maar dan moet er ook dadelijk de erkenning
op volgen, dat als de dichter het woord ‘vrede van Westfalen’ genoemd heeft, zijn
verbeelding ten volle haar schade inhaalt, wanneer zij de beide oorlogen, die hier
eindigen, als twee geduchte lavastroomen ziet, in elkaar gevloeid en op hetzelfde
oogenblik tot stollen gebracht. Snel achtereen doemen nu de herinneringen op aan
hun verwoestenden loop: hier de ellenden van Naarden, Haarlem en Ostende, ginds
het ‘lijkoffer’ van Maagdenburg. Daarnevens de groote worstelingen bij Leipzig en
bij Nordlingen, en Maurits' heerlijke zegepraal bij Nieuwpoort. En voorts de
ontzagwekkende gestalten der groote leiders, ‘aan elkaar in stoutheid en genie
gewaagd, maar ongelijk in grootheid’: in Duitschland Gustaaf Adolf, de held van 't
Noorden tegenover Weimar en Tilly en den tragisch eindigenden Wallenstein; hier
Alva en Parma en Spinola, en daartegenover de twintig Nassauers, allen trouw aan
het devies van hun stamvader: ‘Dat zal ik, Nassau, zijn!’ En in het midden dier
schitterende rij de eerste Willem, de martelaar onzer vrijheid, krijgsheld en staatsgenie,
zwijger en spreker, volksvriend en vorst, maar bij uitnemendheid Christen, bewogen
door het lot der ‘bloedgetuigen van Gods Woord’ en al zijn vertrouwen stellende op
den Potentaat der potentaten, - een hulde van den dichter aan den Vader des
Vaderlands, onwillekeurig overgaande in een gebed voor volk en vorst van heden.
Potgieter was hier onvoldaan en het is belangrijk zijn klachten aan te hooren, al
ware het alleen als een bijdrage tot de karakteristiek van beide dichters. Ongelijk had
hij, meen ik, waar hij een uitvoeriger teekening der reuzengestalten uit beide oorlogen
verlangde. Da Costa had het volle recht zelf zijn bestek te kiezen en wie zal er
evenredigheid aan ontzeggen. Maar wij vallen Potgieter bij, als hij met leedwezen
de herinnering aan enkele figuren uit het volk en menig onsterfelijk burger mist. Zelf
heeft hij èn in zijn Rijksmuseum en in Ter Gedachtenis1) er terecht den nadruk op
gelegd, dat het Oranje en de burgerij, Oranje en het volk samen zijn geweest, die het
groote werk tot stand brachten. En evenzeer treft zijn opmerking, dat bij Da Costa's
toespraak tot den Zwijger vooreerst de dichterlijke gloed en verheffing gering is,
maar ook dat ‘het vroede’

1) Poëzy I, bl. 172.
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wat al te zeer in ‘het vrome’ te loor gaat, en hoe ‘het bezielend beginsel van den
tachtigjarigen krijg en den dertigjarigen oorlog, de vrijheid van geweten, in de
schaduw wijkt voor het verbond met den Heer der Heeren gemaakt; met andere
woorden, (hoe) de groote schrede voorwaarts door het volk, de burgerij, de
menschheid op den weg hunner ontwikkeling gedaan, wordt voorbij gezien om aan
de tusschenkomst van een, hoe zeldzaam begaafd, toch ook maar zondig sterveling
een schier wonderbaarlijken invloed toe te schrijven.’ Het onderscheid tusschen
Potgieter en Da Costa is duidelijk. ‘Werk en bid!’ is beider leus, maar elk van beiden
legt den nadruk verschillend.
Intusschen gaat Da Costa voort met zijn dichterlijk overzicht. Twee wrekers
vervangen den Zwijger en
hun zegepralen
voltooit, of stuit veeleer, de vrede van Westfalen.

Maar als de Maagd van Nederland thans den blik in het rond slaat, is het een groot
wonder, dat zij te aanschouwen krijgt. Geen tooneelen van verwoesting, ellende,
ontvolking als in Duitschland. Neen, hier de zegeningen, die de volken van den vrede
plegen te verwachten, ontsproten uit den oorlog: een jonge staat tot Mogendheid
volwassen, de heerschappij ter zee veroverd, den weg naar Indië in 't hooge Noorden
gezocht en om de Zuid gevonden, den wereldhandel naar het zich snel uitbreidende
Amsterdam verplaatst, en alom in dit gezegend land brood voor den arme, welvaart
voor den arbeider en gastvrijheid voor iederen vervolgde. Voorts overal heerschend
de vreeze Gods. Onder haar vleugelen ontwikkelen zich kunsten en wetenschappen.
In Rembrandt en Vondel bereiken schilderkunst en poëzie haar hoogtepunt.
Hollandsche ingenieurs worden de eerste waterbouwkundigen van Europa. Telescoop
en microscoop doen de wetenschap telkens nieuwe werelden ontdekken. Drie
hoogescholen, te midden van het krijgsrumoer verrezen, bevredigen den dorst naar
kennis, inzonderheid naar die hoogste kennis, die den zondaar uit zijn ellende
verlossen kan. En dankbaar erkent de kerk van Christus, dat ze nooit heerlijker bloei
kende. Zoo wordt het haar duidelijk, dat Gods wegen niet der menschen wegen zijn,
dat zijn wijsheid uit den krijg de zegeningen van vredejaren kan doen geboren worden.
Moet dan, zoo vraagt de dichter, de oorlog niet langer als de grootste ramp der
volkeren gevreesd en geschuwd
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worden? Dat denkbeeld is verre van hem. Maar wel erkent hij, dat de zondige
menschheid nu en dan opgeschrikt m o e t worden uit haar zwijmel of dommel, door
schokken die haar genezing kunnen brengen. En eerst dan als zij van den vloek der
zonde bevrijd zal zijn, eerst dan zal de oorlog overbodig worden en is er uitzicht op
de heerschappij van een ongestoorden vrede.
Potgieter heeft wederom ernstige bezwaren tegen dit gedeelte van het gedicht. Hij
is billijk genoeg om hulde te brengen aan ‘de plastische voorstelling’ der zegeningen
van den tachtigjarigen krijg. Maar onredelijk vind ik hem, als hij allerlei leemten in
die schildering meent te ontdekken. 't Is waar, ‘Rembrandt en Vondel, Drebbel1) en
Jansen’, ze worden slechts even aangestipt, maar zou de indruk van het schitterende
overzicht er niet onder geleden hebben, indien de dichter ook de details was gaan
uitwerken. En ging Potgieter vijftien jaar later in de slotstrophe van zijn Ter
Gedachtenis met Vondel en Rembrandt niet even aanstippend te werk, toen hij daar
in enkele regels de eeuw van Frederik Hendrik teekende?
Beter is te begrijpen, dat Potgieter zich in het gegeven verband niet met Da Costa's
slotgedachte, hoe waar ook op zich zelf, vereenigen kon en in den tachtigjarigen
oorlog nog iets anders zag, dan een reeks van schokken, bestemd om de Nederlanders
wakker te schudden. ‘Anders, schrijft hij, anders lezen wij de geschiedenis van ons
Gemeenebest; - de uitkomst door D.C. bezongen, moge verbazend blijven bij de
opsomming van wat zoo klein een volk vermocht, hare verrassing verliest zij bij de
herinnering, dat het zich in dien tijd voor den vooruitgang had aangegord, dat het
bezield werd door liefde voor vrijheid en verlichting beide2). Geen dwang des gewetens
te dulden, en daardoor de menschelijk ontwikkeling voor alle belemmering te
vrijwaren, en tevens in daden het geloof te staven, dat Gods zegen aan al wat goed
en groot verdient te heeten is verknocht, wat anders was het geheim dat onze vaderen
eene eeuw lang op Europa's lot den beslissendsten invloed verleende en de wereld,
onder den eersten en den laatsten Willem uit den oudsten tak van Oranje, van
Spaansche en Fransche dwingelandij heeft bevrijd? Nederlands roeping duurt voor
ons van 1572 tot 1672, en wordt vervuld door staatsgezinde en stadhouderlijke partij
beide; in spijt van binnenlandsche verdeeldheid, volbrengt het bui-

1) Potgieter houdt Drebbel ten onrechte voor den uitvinder der verrekijkers.
2) Ik cursiveer.
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tenslands zijne grootsche taak! En welke zijn de krachten die het in staat stelden zich
van deze te kwijten, zoo niet de wil, die uit weten geboren werd, zoo niet de
overtuiging des gemoeds, door geloof versterkt?’
Moet niet erkend worden, dat Potgieter hier beter dan Da Costa deed uitkomen,
wat de geest was van ‘de nieuwe tijden’ die geboren waren en van den ‘nieuwen
loop,’ die met 1648 begon?
***
Intusschen gaat Da Costa voort met na het vredejaar het oorlogsjaar te teeken. Achttien
jaren was het vrede geweest, maar een kunstmatige vrede, niet zonder lafhartig
zwijgen of toegeven nu en dan gehandhaafd, een drukkend-zware vredestoestand,
herinnerend aan de stilte voor een storm. 't Is vooral de burgerkoning in Frankrijk,
die het voorbeeld van oorlogsschuwheid heeft gegeven, - slechts in Afrika mocht de
Fransche gloriedorst wat afleiding vinden, - en op wien de vreesachtigen ook voor
de toekomst hun hoop gevestigd houden. Maar die vrede kweekt een dreigende
overbevolking, hongerend naar werk en brood, ook door de concurrentie der machines.
Zoo ontwikkelt zich de maatschappelijke kanker van het pauperisme, waarvoor noch
het hersenlooze communisme, noch de spitsvondige bespiegelingen der
staathuishoudkunde genezing weten.
Ondertusschen gaat de verlichting voort met haar zoogenaamde veroveringen,
meest schitterend om te aanschouwen, maar der menschheid weinig heil aanbrengend,
een naam- en schijnvooruitgang, verbonden met ongeloof en stof- en krachtvergoding,
waardoor de volken God en zijn geboden vergeten, een vervreemding, die te allen
tijde de oorzaak van de diepste volksellenden is geweest. Zoo wordt de vrede
ondermijnd, want waar de vorsten er voor terug schrikken hem te storen, zal de oorlog
nu van onderen op beginnen, en barbaarscher dan ooit zal deze krijg van armen en
rijken zijn.
In die stemming slaat de dichter thans den blik op Frankrijk, op Parijs, de pols van
Europa. De overbrenging van Napoleons lijk naar het Hôtel der Invaliden heeft de
sympathieën voor Keizerrijk en Bonapartisme niet kunnen doen herleven; een andere
dweepzucht is daarvoor in de plaats getreden. De Revolutie is het, die geïdealiseerd
en verheerlijkt wordt, en de groote schuldige in 's dichters oogen is hier De Lamartine.

Noord en Zuid. Jaargang 17

445
Het is niet onnatuurlijk, dat deze dichter-staatsman door Da Costa zoo telkens op
den voorgrond gebracht wordt, en in deze politieke zangen een beteekenis krijgt van
wol wat overdreven afmetingen. Een dichter, die in de practische staatkunde althans
een kleinen tijd van zich deed hooren, was een schouwspel, dat wel zijn belangstelling
wekken moest. En welke verwijten hij De Lamartine ook toeslingert, er klinkt
duidelijk iets doorheen, dat op sympathie voor den muzenbroeder gelijkt. In den
Wachter heette het alleen, dat Frankrijk luisterde
‘(naar) Robespierre's leer in Lamartine's taal,’

in De Stem des Heeren richt hij een drietal strenge, maar niet onwelwillende strophen
tot den dichterlijken hoofdman van het voorloopig bewind:
Zanger, eenmaal opgevoed
bij gewijde Bijbelwoorden,
straks door kracht van taalakkoorden,
tot een heerscher op 't gemoed,
tot een heerscher over scharen,
die ge op één gegeven stond
op doet bruischen en bedaren
naar 't bezweren van uw mond!
Wat gij waart en wat gij deedt,
toen ge opeens uw idealen
in het leven af deedt dalen,
en een troon in duigen smeet,
toen gij meer dan koningsplichten
op uw schouders overnaamt, zal de God der waarheid richten,
die des aardworms waan beschaamt.
Dichter! Volksheld! Wie ge ook zijt,
roekloos Wet- en eedverbreker,
of van God verwekte Wreker,
vloek of redder van uw tijd!
'k Wil geen glorie u betwisten,
slingren op uw hoofd geen blaam;
maar de toekomst hoort den Christen, gij! maakt ge aanspraak op dien naam?

Is er iets milds in dien toon, in 1648 en 1848 krijgt een bitter sarkasme de overhand,
nu Da Costa het aandeel herdenkt, dat Lamartine naar zijn oordeel in het ontketenen
van het monster der revolutie gehad heeft. Deze is het, die in zijn Histoire des
Girondins aan Frankrijk een ‘groote heerlijkheid’ gepredikt heeft, ‘toebereid in een
draf van gruwelen.’
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‘Hij zingt: den moed, den kamp, den dood der Girondijnen,
den stalen burgerzin der starre Jacobijnen!
Hij zingt: de donderkracht der stem van M i r a b e a u ,
de stoutheid van D a n t o n , de smarten van Ve r g n i a u d ,
J e a n J a c q u e s ' ideaal, de diensten van Vo l t a i r e ,
de woede van M a r a t , de deugd van R o b e s p i e r r e !
Heel Frankrijk luistert toe, (reeds trilt de troon!), hij spreekt:
‘De Omwentling! - m i n het bloed, dat de aarde heeft doorweekt!
De Omwentling! - m i n de schuld der woede van haar vrinden!
Ziedaar wat de aarde rust en grootheid zal doen vinden!
De heilvolkaan, die, heeft ze vroeger vuur gebraakt,
thands - tot beregening met enkel vrede ontwaakt,’

En zoo De Lamartine's bedoelingen paraphraseerend, verwijt bij den vermetele, dat
hij, geen rekening houdend met de menschelijke hartstochten, een bloed- en
gruwelvrije revolutie aanprijst, den zoeker naar het perpetuum mobile gelijk, die de
wet der wrijving en slijting uit het oog verliest.
Bij alle waardeering voor den schoonen vorm dezer ontboezeming, wekt de inhoud
toch eenige bedenkingen. Er ligt over het leven van De Lamartine een schaduw, maar
die is er meer na dan voor de revolutiedagen op gevallen. Deze ‘charmeur’ is een
der eerste vertegenwoordigers, maar ook een der eerste slachtoffers geweest van die
zuiver personeele poëzie, die vooral aan onze 19e eeuw eigen is geweest. Het is een
poëzie van groote bekoring. Den lust en het leed, de liefde en de geestdrift, den twijfel
en de ontgoocheling van een schoone ziel mee te doorleven, en dat alles onder de
begeleiding van een harmonieuze woordmuziek, wie zou den dichter niet liefhebben,
die hem dat vergunt. Maar wee als de zwakheden dezer begenadigden aan den dag
komen, als er schaduwen en vlekken vallen op het beeld, dat de dichter ons in zijn
beste oogenblikken van zich zelven gaf. Hoe snel kan de liefde omslaan! De Lamartine
was er een voorbeeld van. Een onmetelijke populariteit verwierf hij zich door zijn
zoet-dwepende, verdraagzaam-religieuze zangen. Maar hij was ijdel, hij was een
slecht financier. Zijn behoefte aan geld voerde hem tot veelschrijverij, vernederde
hem tot het aanvaarden van al te vernuftige financiëele expedienten: herhaalde
loterijen en publieke inschrijvingen onder zijn vroegere vereerders, totdat de spot er
zich van meester maakte en uitriep: ‘Lamartine, ce n'est pas une lyre, c'est un
tire-lire1).’

1) Spaarpot.
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Zoo ver was het intusschen in '48 nog niet. Opgevoed bij de Jezuieten te Bellay in
streng legitimistische opvattingen, was zijn geestdriftig hart langzamerhand voor
den vooruitgang gaan kloppen en zag hij eindelijk de Revolutie in een licht, dat ook
wel eens schijnen mocht na de zeker nog veel eenzijdiger voorstellingen, waaraan
men tot dusver gewend was. 't Is waar, de Histoire de Girondins is niet het werk van
een koel historicus - als zoodanig gaf Lamartine het ook niet - en men mag het werk
gerust in zekeren zin een politieke tendenzroman noemen. Maar Da Costa, wat al te
zeer onder den invloed van den ommekeer in De Lamartine's denkbeelden, gaat toch
verder dan hij verantwoorden kon en Potgieter maakte hem er terecht een verwijt
van. Zie hier nl. de plaats uit de Histoire, door Da Costa sarkastisch geparaphraseerd:
‘Les hommes naissent comme des personnifications instantanées des choses qui
doivent se penser, se dire ou ou se faire. Voltaire, le bon sens; Jean Jacques Rousseau,
l'idéal; Condorcet, le calcul; Mirabeau, la foudre; Vergniaud, l'élan, Danton, l'audace;
Marat, la fureur; madame Roland, l'enthousiasme; Charlotte Corday, la vengeance;
Robespierre, l'utopie; Saint-Just, le fanatisme de la Révolution.’ Kan men deze
welgeslaagde karakteristiek een bezingen, een verheerlijken van al deze qualificaties
noemen? En is er zelfs niet wat dichterlijke woordverdraaiing onder, als Voltaire's
nuchter ‘gezond verstand’ door ‘de diensten,’ en Robespierre's ‘utopie’ door ‘deugd’
vertaald wordt?1) In de ‘Aanteekeningen’ verdedigt de dichter zich eenigszins. ‘In
den zin vooral van Lamartine verstaan, vatte men die woorden: “de deugd van
Robespierre” niet al te zeer ironisch op. Maar ook van geheel ander standpunt
beoordeeld, zijn de gruwelijkste revolutionairen in Frankrijk niet altijd juist de
ondeugdzaamste en zeker de consequenste geweest.’ De bedoeling is hier zeker
uitmuntend, maar men doet de gematigdheid toch geen recht, als men haar tegelijk
haar inconsequentie voor de voeten werpt Zoo wordt alle zelfbedwang gemis aan
consequentie. En zoo is het ook te begrijpen, dat Da Costa niet veel voelen kon voor
de tragiek in het leven van Vergniaud, die vol wanhoop zich de revolutie boven het
hoofd zag wassen. ‘Naar Lamartine's opvatting’, dus luidt het in dezelfde
aanteekening, ‘is Vergniaud een der aandoenlijkste hoofdpersonen der Gironde.’

1) In den eersten druk van het gedicht kwam ook voor: de ‘geestdrift’ van Marat, later vervangen
door de ‘woede’.
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Die uitlating zou bijna doen vermoeden, dat ook ‘de smarten van Vergniaud’ ironisch
bedoeld zijn.
Waarlijk, indien ergens, dat is het bij groote wereldbewegingen geboden, de
faalbaarheid van menschelijk oordeel in herinnering te houden. Het is De Lamartine
onrecht doen, hem een naïeveteit in den mond te leggen van dezen aard ongeveer:
‘wij moeten weer een revolutie uitlokken, maar dan zonder bloed en zonder gruwelen.’
Wat hij gedaan heeft, was een zeer prijzenswaardig pogen om zijn landgenooten
voor te houden, dat ook het meest gerechtvaardigd verzet tegen dwang, willekeur en
bevoorrechting, zijn doel moet missen, als het zich niet vrij weet te houden van
misdaad. Aan het begin van zijn boek zegt hij: ‘Cette histoire pleine de sang et de
larmes est pleine aussi d'enseignement pour les peuples, Jamais peut-être autant de
tragiques événements ne furent pressés dans un espace de temps aussi court; jamais
non plus cette corrélation mystérieuse qui existe entre les actes et leurs conséquences
ne se déroula avec plus de rapidité. Jamais les faiblesses n'engendrèrent plus vite les
fautes, les fautes les crimes, les crimes le châtiment. Cette justice rémunératoire que
Dieu a placé dans nos actes mêmes comme une conscience plus sainte que la fatalité
des anciens, ne se manifesta jamais avec plus d'évidence; jamais la loi morale ne se
rendit à elle-même un plus éclatant témoignage et ne se vengea plus impitoyablement.
En sorte que le simple récit des ces deux années est le plus lumineux commentaire
de toute une grande révolution, et que le sang répandu à flots n'y crie pas seulement
terreur et pitié, mais leçon et exemple aux hommes. C'est dans cet esprit, que je veux
les raconter.’
En als De Lamartine dat gedaan heeft, - laat het zijn naar nu en dan al te dichterlijke
zieningen, - dan is zijn slotsom: ‘La crime a tout perdu en se mêlant dans les rangs
de république. Combattre ce n'est pas immoler. Otons le crime de la cause du peuple
comme une arme qui lui a percé la main et qui a changé la liberté en despotisme; ne
cherchons pas à justifier l'échafaud par la patrie et les proscriptions par la liberté;
n'endurcissons pas l'âme du siècle par le sophisme de l'énergie révolutionnaire;
laissons son coeur à l'humanité, c'est le plus sûr et le plus infaillible de ses principes,
et résignons nous à la condition des choses humaines.’
Inderdaad, dit zijn denkbeelden van geen minder hooge orde dan Da Costa gewoon
was uit te spreken. En wat meer is, De Lamartine
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heeft het niet bij woorden gelaten. De historie erkent, dat hij als lid van het voorloopig
bestuur eenige maatregelen heeft weten door te zetten, die vermoedelijk veel onheil
hebben gekeerd. Van de geestdrift des volks en het opgewekte gevoel van
menschenwaarde in de Februaridagen wist hij gebruik te maken om de nationale
driekleur te doen aannemen in plaats van de bloedvlag en de afschaffing der doodstraf
voor politieke misdrijven te doen aannemen. En moest hij zijn onmetelijke populariteit
spoedig zien verdwijnen, terecht mocht hij zich op die maatregelen beroepen ter
verdediging van zijn ‘Trois mois au pouvoir.’.
***
Er was reden om het gegeven beeld van den dichter-staatsman ook eens in een ander
licht te bezien; gaarne geven wij ons thans weer over aan de fraaie schildering van
de gevolgen der in Da Costa's oog zoo gevaarlijke prediking. Potgieter zou meer
beeld, meer détail gewenscht hebben; maar de snelle opsomming, ingeleid door den
vierledigen climax,
‘En ziet! één nacht, één uur, één oogenblik, één schot!...
Gevallen is de slag, geworpen is het lot!’

heeft ook haar eigenaardig schoon en past beter in het bestek. Bovendien ontbreekt
het ook in dit vlugge overzicht niet aan teekenachtige regels, die in één trek 's dichters
persoonlijk inzicht weergeven. Zoo de vergelding in den val der Orleansen:
‘de troon der barricaden,
bij barricaden òf verloren òf verraden;’ -

het doordringen der revolutie tot in het bolwerk der Heilige Alliantie:
‘ja - 't wonder steeg ten top, de stille wateren van Weenen bruischten op! -’

de onheusche spot met het machtelooze en verarmde Duitschland, dat over zijn
éénheid beraadslaagt....
‘bij stervende fabrieken,
geschonden overheên, en sloten afgebrand;’ -

en eindelijk aan de overzij de echo's van Repealers en Chartisten op de
communistische kreten van het vasteland, alles te zamen dienende tot voorbereiding
van den dankbaren hartekreet, die het geheel besluit:
‘Maar Neêrland - zie 't, o God, met zeegnende oogen aan! houdt aan zijn Koning vast en de oude Oranjevaan!’
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Potgieter had van Da Costa wat meer sympathie voor Duitschlands streven naar
éénheid, een riem onder 't hart voor het verdeelde Italië, een hartelijk woord voor
het ongelukkige Polen verwacht, en gaarne daarvoor de herhaling der profetie van
het Duizendjarig rijk gemist. Men kan dien wensch begrijpen; in den aanhef van dit
opstel is het eveneens betreurd, dat Da Costa in de bewegingen van 1848 slechts een
kwaad en een straf zag. Maar als hij thans, na den snellen loop der gebeurtenissen
geschilderd te hebben, daarin allereerst weder een stap voorwaarts in de ontwikkeling
van het grootsche Wereldplan ziet, dan kunnen zij, voor wie Da Costa's
eschatologische verwachtingen slechts symbolieke waarde hebben, toch ook iets
voelen voor die hooge gerustheid in tijden van beroering. Staat zij niet veel hooger
dan dat jammerlijk het hoofd verliezen van vele kleinmoedigen, wien de
wereldgeschiedenis nog niet geleerd heeft, dat de geboorte van vooruitbrengende
idealen immer gepaard gaat met die van belemmerende illusiën, en dat er meest harde
ervaringen noodig zijn om de laatste te vernietigen? Het is een bittere, harde waarheid,
maar toch, de erkenning er van alleen kan de kalme bereidwilligheid kweeken om
den rechten weg in te slaan ten einde de strengheid van dat noodzakelijke proces te
verzachten. Ook door onzen dichter wordt het hier bewezen. Hij acht het voor den
geloovigen Christen volstrekt niet voldoende lijdelijk af te wachten, dat het anarchisme
wel zijn straf en zijn genezing zal vinden door het despotisme.
‘Ook hij, schoon starend op een hooger vergezicht,
gaat voor het volksheil uit naar beetring, naar hervormen,
ja zoekt, te midden juist van dezer tijden stormen,
de stem te erkennen van behoeften, waarheên, recht.’

Doch de Christen moet zijn voorbehoud maken. Gelijkheid en volkssouvereiniteit,
deze beginselen zijn uit den booze. Gelijkheid, zoek haar op 't kerkhof, op de
puinhoopen van verwoeste wereldsteden, niet waar leven en beweging heerscht, niet
in de natuur, waar differentiëering de noodzakelijke voorwaarde van vooruitgang en
volmaking is. Maar de dichter, die deze gelijkheid ‘waanzin doemt,’ voelt toch diep,
dat met dit vonnis niet alle ongelijkheid verdedigd is. Er is een andere gebiedende
eisch:
‘T o e n a d r i n g eischt Gods orde en dezer tijden nood.’
........................
Waar Orde op afstand plaatst, moet Liefde op 't nauwst vereenen.’
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Zoo wordt het de roeping van elken staatsman ‘zijn tijd te kennen’ en ‘elke vordring
recht te doen.’
‘op vereenvoudiging, op vrijheên, nog ontzegd,
zoo ver die eisch niet strijdt met Wet en Woord des Heeren,’
.........................
maar geen gemeenschap met een lasterlijke leus!
.........................
de Machten zijn uit God! - en de oppermacht der volken,
Historisch is ze een waan, den Christen is ze een ban1),
waarvan geen menschlijk woord een volk ontheffen kan.’

Dan volgt een krachtige en welsprekende opwekking van den dichter aan zijn volk
om aan dat voorbehoud vast te houden, en gedachtig aan de zegeningen Gods, waarvan
zijn historie spreekt, niet buiten Hem de nieuwe staatswet te onderzoeken; maar ook
met een vrijmoedige opwekking tot den Koning zelf om zijn volk vorstelijk voor te
gaan in dat schuldbelijden voor den Koning der Koningen. Dan wacht den tweeden
Willem schooner glorie, dan de lauweren, die hij eenmaal als krijgsman verwierf,
want dan zal hem de gave niet falen om te onderkennen,
‘wat l o s g e l a t e n moet, - omdat het God gebood!
of, naar de Oranjeleus, g e h a n d h a a f d tot den dood!’

***
Wanneer iemand na dit slot de bedenking mocht maken, dat het in het duister
blijft, in hoeverre Da Costa dan wel bereid was tot de vervulling der eischen van het
oogenblik mede te werken, dan is het niet te ontkennen, dat de wijze, waarop de
dichter zijn politieken zang besluit, tot die twijfelende vraag wel eenige aanleiding
geeft. In zijn afkeer van de volkssouvereiniteit schijnt inderdaad da Costa's
bereidwilligheid tot een actief optreden hem te begeven en het dreigend ‘rood der
ondergaande zon’ geen anderen troost voor de toekomst over te laten dan ‘'t jongste
woord Zijns Woords: I k k o m !’ Daarom is de kennis van 's dichters stemming in
deze veelbewogen dagen alleen volledig, indien we de straks vermelde brochure:
Het Oogenblik, als een welkome preciseering van den tijdzang beschouwen. Ook
daar verzet Da Costa zich uitvoerig tegen ‘het beginsel van souvereiniteit als uitgaande
van den mensch',’ historisch een waan, den Christen een ban. ‘Neen! - dus luidt

1) Ban = vloek.
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het - de volken hebben zich (historisch!) niet door eenig maatschappelijk verdrag,
als zoodanig zelve gevormd en zich oorspronkelijk eene regeering gegeven. Historisch
is het volk de uitbreiding der familie, en ook bij de samensmelting of dooreenmenging
van allerlei stammen tot een zelfden Staat, is toch nooit het volk denkbaar geweest
zonder eene regeering. Die regeering in haar beginsel was en blijft geen uitvloeisel
van een daad of wil van menschen, maar een ordinantie van God. De Macht is uit
God. Zij is dit in een absolute monarchie niet meer of niet minder dan in de meest
democratische republiek. Die de souvereiniteit des volks daarvoor in de plaats stelt,
stelt allereerst eene abstractie in de plaats eener wezenlijkheid. Hij stelt willekeur in
de plaats van recht, menschvergoding in de plaats van Godserkenning.1)’
Wij behoeven den dichter niet verder in deze uiteenzetting te volgen. Het is
duidelijk, afkeer van willekeur en toeval, en wantrouwen in de menschelijke natuur
is de grond van deze beschouwingen. En is deze stemming in een vroom gemoed
begrijpelijk, - welk ernstig mensch zou de macht van het grillige in de hand willen
werken! - aan den anderen kant vraagt men zich toch evenzeer af: vanwaar zooveel
twijfel bij zoo innig geloof? Het is hier de plaats niet om bij deze quaestie verder stil
te staan. De bedoeling is alleen, aan te wijzen dat wie op anderen bodem dan de
dichter staat, zich van zulke denkbeelden maar niet dadelijk moet afwenden, alsof
hij daar niets gemeens mede heeft. Wantrouwen in de veranderlijkheid van het
onvolmaakte individu wordt alleszins door de ervaring gerechtvaardigd, en een
algemeene wil, die eenvoudig als de som van alle bijzondere wilsuitingen wordt
voorgesteld, is inderdaad om van te schrikken. De nieuwere staatsleer ziet dan ook
de zaak wel wat anders in, dan de volgelingen van Rousseau in de dagen der
Revolutie. Zij wil evenmin meer weten van een ‘contrat social,’ dat de basis van den
Staat zou zijn. Zij ziet in den staat een organisme, dat meer groeit dan gemaakt wordt,
en waarin het bijzondere heel wat vuurproeven te doorstaan heeft, eer het algemeen
kan worden. In die beschouwingswijze verliest het woord volkssouvereiniteit een
groot deel van zijn verschrikkingen, beteekent het hoofdzakelijk de wenschelijkheid
en noodzakelijkheid dat alle elementen, waaruit het groot geheel bestaat, de
gelegenheid hebben

1) Het Oogenblik, bl. 5.
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om op den groei er van invloed te oefenen, en wijkt langzamerhand de vrees voor
‘de grillen, de toevalligheden van een onpersoonlijk en onwezenlijk Algemeen1).’
Ook hier is een grond te vinden voor geloof en vertrouwen in ‘de ordinantiën Gods.’
Verheugend is het in de brochure de bewijzen te vinden, dat deze ruimte van
gezichtskring ook onzen dichter niet ontbrak. Hij weet het goede te waardeeren, ook
waar het de uitkomst is van dwaling en strijd. Merkwaardig is in dat opzicht de
volgende aanhaling.
‘In deze wereld tegelijk van menschelijke krachtsontwikkeling en van menschelijke
zonde, heeft God eene wet gesteld, die zich overal laat terugvinden. Geene waarheid
wordt door menschen, op wat gebied het ook zij, gevonden dan in den weg van strijd,
van soms gevaarvolle worsteling. Maar ook omgekeerd, geene dwaling kan zich ooit
een weg banen tot het menschelijk hart, dan onder de bedekking eener hetzij
gedeeltelijke, hetzij verplaatste of uit het verband gerukte waarheid. Niet anders is
het gelegen met den omwentelingsgang van den tijd. Uitgaande van beginselen, die
geen Christen kan onderschrijven, brengt hij tegelijk behoeften en waarheden aan
den dag, die de Christen niet mag laten liggen, neen!’ veel meer, die hij gehouden
is met wegwerping van het kwade beginsel op te nemen en over te brengen op het
zijne. Ziedaar zijn recht, zijn plicht! Zie daar de aanwending van het diepe woord
des Apostels: ‘Alles is uwe, maar gij zijt Christi.’’
En dit denkbeeld thans op den gang van onze eeuw toepassende, gaat Da Costa
voort: ‘Hetgeen de Revolutie vooral van dezen tijd bij velen aanbeveelt, is hetgeen
zij eigenlijk en oorspronkelijk van het Christendom overnam, zich eigende, en voorts
met haar zondig beginsel zondig vereenigde. Zullen wij, Christenen! het onze niet
meer voor het onze erkennen, omdat een vijandige macht het tot haar buit maakte,
tot haar voorwendsel nam, of zelfs uit wezenlijke erkentenis en behoefte van het
menschelijk hart, tot haar doelwit en tot haar leus maakte? Mag, omdat het Caïn was
die den landbouw invoerde, die de muziekinstrumenten uitvond, Israël geen land
bouwen, David zijnen God niet loven op de harp en op den cymbel? Zal Mozes de
wijsheid van Egypte versmaden, omdat zij niet uit Sem maar uit Cham was? Of zal
hij, omgekeerd, met de Egyptische wijsheid, letteren en kunsten, daarom ook de
Egyptische goden

1) t.a.p. bl. 6.
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moeten aannemen en vereeren? Verre zoowel het een als het ander!’
Is het wonder, dat Potgieter, die Da Costa zijn lijdelijkheid verweet, zich toch
gedrongen voelde ronduit te erkennen, ‘hoe oneindig hooger Da Costa stond dan de
zoogenaamde behoudende partij ten onzent,’ dat behoud, waaronder hij er kende,
‘die zich zelfs den knoet zouden getroosten, mits hun de betaling der rente maar
gewaarborgd werd?’ En wil men er een allersprekendst voorbeeld van, welke evolutie
er in Da Costa's denkbeelden had plaats gehad in de 25 jaren, die verloopen waren
sinds hij zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw schreef, dan kiezen wij o.m. zijn
houding tegenover het vraagstuk der slavernij. In 1823 schreef hij, ‘dat de afschaffing
van de slavernij der Negers almede behoort tot die hersenschimmige menschelijke
wijsheid, die de Almacht wil vooruitloopen, en niets zal uitrichten ten goede, maar
veeleer eindeloos veel ten kwade1). Dit was nog lang daarna een zeer algemeene
opvatting. Wie als wij zijn schooljaren tusschen '50 en 60 heeft liggen, herinnert zich
waarschijnlijk ook nog wel, hoe hem geleerd werd, dat de Afrikaansche negers als
van Cham's geslacht door de Voorzienigheid tot de slavernij verordineerd waren.
Hoe gansch anders luidt echter Da Costa's advies in 1848! ‘Eindelijk nog ééne
aanmerking,’ heet het thans. ‘Het geldt eene groote verklaring, die, waar spraak van
vrijheden is, in het Ontwerp van Grondwet niet had mogen achterblijven, en die het
de wensch en bede tot God van velen is, dat in de vast te stellen Grondwet zelve niet
zal gemist worden: de afschaffing der slavernij op geheel het Nederlandsch
grondgebied. Het komt mij voor, dat er geen gunstiger gelegenheid dan de
tegenwoordige kan bedacht worden, om een vraag te beslissen, die reeds sedert al te
lang bij ons behandeld is, zonder tot eenig resultaat te leiden. Het beginsel worde
met de meeste stelligheid in de Grondwet opgenomen, de wijze van uitvoering later
door wetten tot regeling en schadeloosstelling bepaald!’
Of wil men nog een andere tegenstelling? In 1823 smaalt Da Costa er op, dat in
plaats van koningen, die ‘naar het beeld des Vaders in de Hemelen hunne kinderen
regeeren, alleen voor God verantwoordelijk, onschendbaar, onweerstaanbaar,’ de
19e eeuw met C o n s t i t u t i e s dweept, waarin de doemwaardige leer der
volkssouvereiniteit wordt gehuldigd. En in Spanje, Italie, Duitschland

1) Bezwaren.... bl. 27.
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‘woelt men van alle kanten om de koninklijke macht en waardigheid te vernietigen.’
In 1848 daarentegen verklaart de dichter zich voor een denkbeeld, waartegen in onze
dagen zelfs een deel der democratische liberalen nog ernstige bezwaren hebben. ‘Met
velen, zegt hij1), zoude ik op een belangrijk punt nog een stap verder het terrein van
zuivere vertegenwoordiging willen betreden hebben. Eene Eerste Kamer, gelijk zij
naar het Ontwerp gevormd zoude moeten worden, komt mij nog erger dan
onbeteekenend voor. Het is de aristocratie des gelds in haren meest naakten en
onbewimpelden vorm, die men op deze wijze vertegenwoordigd zoude wenschen.’
In het algemeen ziet Da Costa de noodzakelijkheid of nuttigheid van een Eerste
Kamer voor het Nederland van 1848 niet in. Een Hoogerhuis als het Britsche heeft,
meent hij, de historie voor zich en ‘wordt zoo maar niet met een tooverslag in het
daarzijn geroepen.’ En ook ‘als een soort van hooger beroep, schijnt D.C. het
denkbeeld van een Eerste Kamer, op Belgischen voet ingericht, voor ons land althans
weinig waarborgen op te leveren, ja in den grond weinig anders dan kostbaar
tijdverlies.’
Zoo brengt de brochure, die Da Costa zelf als ‘de toepassing zijner tot hier toe
voor het meest poëtisch uitgedrukte overtuigingen en gevoelens, op de vraag van het
oogenblik’ karakteriseerde, bewijzen in overvloed, hoe welgemeend hij tot een
nieuwere politiek toetrad, hoe ver hij met al zijn ernstig voorbehoud verwijderd was
van een star conservatisme. Moed, hooge moed is de grondtoon bij al deze
beschouwingen. Als Christen mag hij de Roomschen niet haten, maar hij mag hen
evenmin vreezen, en daarom verklaart hij zich onomwonden vóór de afschaffing van
het recht van placet en de gelijkstelling van alle gezindten. ‘Ik gevoel mij, zoo luidt
het fier, in mijn geloof zooveel te krachtiger, wanneer ik sta tegen Katholiek of
Israëliet op gelijken grond om den goeden strijd te strijden, dan of ik daartoe achter
eenige verschansing geacht werd te staan.’ Maar evenmin verschrikten hem de
verplichtingen, die de herziening der grondwet tegenover de sociale verschijnselen
opleggen zal. ‘Ja, veel zal er noodig zijn, en tot zeer veel verplicht men zich met het
openbaar aangekondigde doel dezer herziening. Daar zal noodig zijn kennisneming,
behartiging, beslissing, toepassing van vele vragen: onder veel, dat zich hier van
zelve reeds aanduidde, de vraag aan-

1) Het Oogenblik, bl. 21
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gaande den arbeid, aangaande de armoede, aangaande landverhuizing, in den weg
bepaaldelijk van kolonisatie in de Oost, met het Evangelie aldaar niet meer ontveinsd
of uitgesteld, maar in eenvoudigheid door prediking en wandel tegenover den Koran
geplaatst. Geen ignoreeren voorts van de groote vragen, die onder de beroeringen
des tijds rijp werden, kan op den duur baten of geoorloofd blijven. Geen panische
schrik voor onderwerpen, die, op bedaard onderzoek recht hebbende, zich niet laten
terugzetten door bloote weigering van inzage of gehoor... Men zal eindelijk, in alles
het oog der wetenschap moeten raadplegen, de hand der capaciteit moeten te baat
nemen, zonder vooroordeel, partijdigheid of reactie.’
Zulke onverschrokken woorden vloeiden in 1848 uit de pen, die eenmaal de
Bezwaren geschreven had.
***
‘Ik ben geen Staatsman,’ zoo vangt Da Costa het vlugschrift aan, dat zulk een helder
licht op de ontwikkeling zijner denkbeelden werpt; ‘als zoodanig op te treden, zou
mij in strijd brengen zoo wel met mijne roeping, als met den aanleg van mijn geest
en gemoed.’ Ten overvloede werd het den dichter nog eens in anderen vorm door
zijn vriend Groen van Prinsterer verzekerd, toen deze met de brochure had kennis
gemaakt: ‘Ik verwijt eenigszins aan uw voor het overige zoo gewichtig boekje, wat
ik aan uw vers van 1844 verweet: i l l u s i e ! “Zij z u l l e n ons n i e t hebben, de
Goden van deez' tijd!” En zie, zij hadden ons al!’1)
We kunnen ons voorstellen, hoe ontgoochelend dit woord van den scherpzienden
politicus den hartstochtelijken poeët in de ooren zal geklonken hebben. Maar 't is
waar, dichters zijn te teer van huid, om in het gedrang der practische staatkunde op
hun plaats te zijn. Straks zullen wij in De Chaos en het Licht weer minder opgewekte
klanken van Da Costa hooren. Dichters hooren op de hoogten thuis; daar begint hun
vèrziendheid, die niet verloren gaat, ook al werkt zij in het verborgene. Wie toch zal
ontkennen, dat indien de partij van Mr. Groen van Prinsterer zich op energieke manier
ontwikkeld heeft, zij het juist aan die elementen dankt, die het meest verwant zijn
aan den Da Costa-geest van het jaar '48?
C.H. DEN HERTOG.

1) Brieven van Mr. G.v.P., I, 320.
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Aanteekeningen bij ‘1648 en 1848.’
Vs. 39.
o Nordlingen! uw kamp, o Leipzig!

Men lette er op, dat D.C. hier, waarschijnlijk ter wille van het metrum, de volgorde
omkeert. De slag bij Nordlingen (voormalige vrije rijksstad in de buurt van
Regensburg) had 6 Sept. 1634 plaats en vernietigde het overwicht der Zweden.
Vs. 103.
Antwerpen, Lissabon, Venetië, aan het IJ
verplaatst, dat, sinds omgord met zijn vierdubble rij
(het Raadhuis volgde eerlang) van prinselijke grachten....

De verschillende uitleggingen zijn van 1585, 1593, 1612 en 1658. De bouw van het
Raadhuis duurde van 1648-1655.
Vs. 129.
om nieuwe werelden te ontdekken of te ontlêen
in d' ether boven, in den waterdrop benêen.

De eerste geschiedenis der uitvinding van den teleskoop ligt nog voor een deel in
het duister. Onder de uitvinders wordt Zacharias Jansen genoemd en de eerste
verrekijkers werden ook in het buitenland Hollandsche genoemd. Het eerste
samengestelde microscoop vond Jansen in 1590 uit.
Vs. 134.
Een trits van scholen.

De stichtingsjaren onzer drie Rijksuniversiteiten zijn: Leiden 1575, Groningen 1614
en Utrecht 1636.
Vs. 153.
Dan eerst als van haar ban deze aarde zal bevrijd zijn.

Evenals in den later volgenden regel, waarin van de volkssouvereiniteit gezegd wordt
(r. 340):
‘Historisch is ze een waan, den Christen is ze een ban!’
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heeft het woord ban hier de algemeene beteekenis van straf, plaag, vloek. Vgl. Mnl.
Wdb. I, 550: ‘Entie Normanne hadden Vrankerike met so groten banne gheplaghet,
dat onse Here des lants began ontfaermen sere.’ Het woord banvloek verklaart den
begripsovergang van ‘de daad van het verbannen’ tot ‘de straf’ in het bijzonder, en
verder tot straf, vloek, plaag in het algemeen.
Vs. 173.
't Was vrede, wat Euroop sinds tweemaal negen jaren
.......... zich voornam te bewaren.

Het betr. vnwd. wat, waarmede de onderwerpszin begint, lijkt eenigszins vreemd,
maar is toch grammaticaal volkomen juist gekozen. Het vreemde wordt hierdoor
veroorzaakt, dat 't, anders onbepaald vnwd., nu door den bijzin een bepaalden inhoud
krijgt, en alzoo pers. vnwd. wordt.
Vs. 182.
't Was vrede, maar die vrede een waggelend gevaarte,
met elken nieuwen steen zijn storting naderbij.

Van welken aard is deze beeldspraak? Denkt de dichter aan een bouwval, welke met
elken steen, die er uitbrokkelt, zijn ineenstorting naderbij komt? Of aan een
opeenstapeling van losse steenen, die bij elken steen, welke er bovenop komt, meer
kans krijgt van van ineen te vallen? Beide opvattingen zijn verdedigbaar, maar de
eerste lijkt mij de natuurlijkste.
Vs. 198.
Pauperisme.

Een term voor chronische armoede als maatschappelijke kwaal. Ierland en te onzent
Friesland, zijn er geduchte voorbeelden van.
Vs. 211.
't Was vrede! vrede, wien te storen of te schenden
geen Mogendheden meer bestonden in dees tijd.

Deze regels geven aanleiding tot een paar grammaticale opmerkingen. Daar vrede
als naamwoordelijk deel van het gezegde zonder lidwoord voorkomt, is het volkomen
een eigenschapswoord en kan het eigenlijk geen antecedent zijn van het volgende
betr. vnwd. Daartoe zou het minstens voorafgegaan moeten worden door het lidw.
een.
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Het voornwd. wien is een accusatief bij storen en schenden, welke werkwoorden op
hun beurt weer het voorwerp van bestonden zijn. Men zou eigenlijk dien verwachten.
Vs. 244.
‘De heilvolkaan, die, heeft ze vroeger vuur gebraakt,
thans - tot beregening met enkel vrede ontwaakt!’

In den eersten druk kwam bij deze regels de volgende aanteekening van den dichter
voor:
‘Zoowel de uitdrukking als de gedachte is die van den Heer de Lamartine zelven,
gelijk hij ze uitsprak bij latere gelegenheid (Ao 1847): La révolution française fut un
volcan sans doute, mais un volcan de vérité's.’
In de latere drukken verviel die aanteekening. D.C. begreep waarschijnlijk, dat
het niet aanging, de regels in zijn vers als een aequivalent voor het woord van
Lamartine uit te geven.
Vs. 260.
En ziet! éên nacht, één uur, één oogenblik, één schot!...

Het bekende schot voor het hôtel van den minister Guizot, dat de daar geposteerde
manschappen er toe bracht, op de menigte te vuren, die, voldaan door het ontslag
van Guizot, joelend langs den boulevard van de Tuileriën terugkeerde, welk schot
zoo de aanleiding werd tot het toch uitbreken van de revolutie.
Vs. 278.
R e p e a l e r s en C h a r t i s t e n .

Repeal, herroeping, d.i. van de wettelijke en gerechtelijke eenheid van Ierland met
Engeland, was sinds 1833 de propaganda-leus van den beroemden Ierschen leider
Daniël O'Connel. Bij zijn dood verslapte de kracht van zijn grooten aanhang door
twist en verdeeldheid. De Februari-revolutie lokte een laatste stuiptrekking van de
beweging uit, die door Engelsch wapengeweld onderdrukt werd. Sedert 1872 werd
de leus der Ieren Home Rule (= eigen regeering, d.w.z. een afzonderlijk Iersch
Parlement).
Chartismus is de naam voor de revolutionaire Engelsche arbeidersbeweging tegen
het groot-grondbezit en het groot-kapitaal, waarvan de eerste verschijnselen zich
reeds in het laatst der vorige eeuw vertoonden, en die op verschillende tijdstippen
beroeringen in Engeland verwekte. Zoo in 1819, toen de groote meeting bij
Manchester met macht van wapenen uiteengedreven werd. Verder bij de algemeene
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werkstaking in 1834, die met zware verliezen voor de arbeiders eindigde. In 1836
diende de partij ‘the People's Charter’ - een programma van zes punten: algemeen
kiesrecht, geheime stemming, jaarlijksche parlementen, bezoldiging der
afgevaardigden, afschaffing van elken census en betere indeeling van het rijk - bij
het Parlement in. In 1839 ontstond een ruimer program, een Charter van 39 artikelen,
en brak in het najaar in Zuid-Wales een formeele opstand uit, welke met een aantal
deportaties eindigde. Van dien tijd tot 1848 nam de partij met vrucht aan de beweging
tegen de korenwetten deel en ging ze daar hoofdzakelijk in op.
Da Costa zinspeelt in vs. 278 op de geweldige oproeren der Chartisten in Maart
en April 1848, in Manchester, Edinburg en Londen, maar vooral in Glasgow, waarbij
groote schade aan magazijnen en fabrieken aangericht werd. De afschaffing der
korenwetten en de groote vlucht der Engelsche industrie hebben de heftigheid der
beweging zeer doen afnemen. Na 1857 heeft de Moral-Force-partij onder de Engelsche
werklieden het blijvend van de Physical-Force-partij gewonnen en zijn tal van
practische hervormingen verkregen. De naam Chartisten is zoodoende geheel
verdwenen en de artikelen van het volkscharter grootendeels overgenomen in de
programma's der politieke partijen.
Vs. 289.
een Mensch der zonde.

Zinspeling op den Antichrist, een oud-Christelijke voorstelling, die ook in de
Chiliastische verwachtingen een groote plaats inneemt. Zijn heerschappij moet aan
de wederkomst van Christus voorafgaan. Zie verder 2 Thess. II: 3 vlg.
Vs. 391.
de Oranje-Halcyon.

De Grieksche sage vermeldt, hoe Alkyone en haar echtgenoot door Zeus in ijsvogels
veranderd werden. Omtrent de aanleiding bestaan verschillende verhalen. Het gebruik,
dat D.C. van de sage maakt berust op de lezing, dat Zeus door de klachten der moeder
over het wegdrijven harer eieren bewogen, de Winden beval om niet te waaien
gedurende den broeitijd (14 dagen) van den ijsvogel.
De ijsvogel der werkelijkheid komt niet, gelijk men allicht zou meenen, in het
hooge Noorden voor, maar hoort voornamelijk thuis in Zuidelijke zeeën en heeft in
de oudheid tot tallooze sagen aanleiding gegeven.
C.H.D.H.

Noord en Zuid. Jaargang 17

461

Bijdragen tot de studie van Potgieter.
XV. Heugenis van Wolfhezen.
6 Augustus 1863.
Potgieters herinneringen aan zijn wandelingen - Heugenis aan Renswoude, Heugenis
aan Wijk aan Zee e.a. - leveren telkens bewijzen, hoezeer voor hem natuurleven en
menschenleven innig samensmolten en zoo de bron werden van het beeldend lyrisme,
dat zijn kracht is. In Heugenis van Wolfhezen vloeit zijn liefde voor de schoonheden
van het beroemde landgoed samen met zijn belangstelling in het eerste Zendingsfeest,
daar Donderdag 6 Augustus 1863 met toestemming der eigenaresse1) gehouden. Deze
zendingsfeesten zijn als een der latere uitingen van het Réveil te beschouwen, als
geestdriftvolle pogingen om de schoonheid en majesteit der natuur mede te doen
werken tot de propaganda van het rechtzinnig Christendom. Of zij aan de bedoeling
beantwoord hebben, mogen anderen beslissen. Soms hebben wij vrome Christenen
hooren klagen, dat de zendingsfeesten in ‘Christelijke kermissen’ ontaard waren; het
woord is niet van ons en het lijkt ons wat te streng, geneigd als wij zijn om iedere
onderneming, die de minbevoorrechten met de heerlijkheden der schepping in
gemeenzamer betrekking brengt, van harte toe te juichen. Maar het kon niet anders,
of Potgieter moest er belang in stellen. Zijn vrije religie mocht hem over andere
middelen doen pein-

1) Vrouwe douairière baronnes van Brakel Doorwerth. Het feest, waaraan ruim 6000 bezoekers
deelnamen, werd geopend met een rede van Ds. O.G. Heldring van Hemmen. Onder de
sprekers kwamen voor de heeren A.H W. Brandt, P. van Eik, P.J. Helwich en Looman uit
Amsterdam, J.H. Gunning van 's Gravenhage en prof A. Brummelkamp uit Kampen. De
plechtigheid werd opgeluisterd door een koor van 82 zangers onder aanvoering van den
bekenden hoofdonderwijzer H.J. van Lummel.
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zen, ook hij rekende herleving der volksvroomheid onder de noodzakelijke
voorwaarden van de wedergeboorte der volksveerkracht1), al verloor hij daarbij de
materiëele voorwaarden niet uit het oog.
In die stemming gedacht hij het feest op Wolfhezen. En al beantwoordde de indruk
niet aan zijn verwachting, behartigenswaardig was zijn slotopwekking: Staakt toch
uw twisten over den voorkeur van de eene of de andere volkspaedagogie en tijgt aan
het werk.

I.
Was de wondere schoonheid van Wolfhezen tot hiertoe slechts aan zeldzame
wandelaars bekend, thans is daarin verandering gekomen. Sinds daar het eerste
zendingsfeest gehouden werd, leeft de herinnering aan deze heerlijke natuur in de
harten van al degenen, die daar vol heilige geestdrift te zamen waren, en tegelijk een
gevoel van groote dankbaarbeid voor het voorrecht, om in zulk een schoone omgeving
te mogen getuigen van Hem, die al deze wonderen schiep.
Ook de dichter heeft daar menigmaal rijk genoten. En wanneer ooit in gezelschap
het gesprek op Wolfhezen viel, betreurde hij steeds niet te kunnen teekenen of
schilderen, om zoo in staat te zijn, beter dan door het woord alleen, aan wie het niet
kende een flauwe voorstelling te geven van dat heerlijk natuurschoon. In een oogwenk
zou dan het vlugge penseel het verrassend fraaie landschap doen opdoemen, een
teergrijze lucht tot achtergrond, hier en daar afgewisseld door vroolijk blauw, een
zachten zonneglans doorlatend over het bekoorlijk geheel. Een streek of wat zou
volstaan om het geboomte te doen verrijzen: zware eiken met breede kruin en
daarnaast de lichte berken met hun blanke stammen, schilderachtig gegroepeerd
langs de glinsterende beek. Maar zou zoo in weinig oogenblikken het bosch voor
verraste blikken te voorschijn komen, met zijn rijkdom van groen fraai afstekend
tegen de purperen hei die het zou insluiten, toch zou èn bosch- èn heigrond bijwerk
moeten blijven. Middelpunt van het heerlijk tafereel mocht alleen de bekende
beukengroep zijn, hun waaiervormige kruinen zacht wuivend in den koelen
morgenglans. Dat is Wolfhezen's schoonste

1) Vgl, De Zusters (Proza 3e dr. bl. 135).
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plek, en geen der velen, jong of oud, arm of rijk, die er ooit bewonderend heeft
stilgestaan, of hij heeft vol eerbied zich het hoofd ontbloot, onder den diepen indruk
der heilige stemming, die daar zijn gemoed aangreep.

II.
Ja, wel te benijden is de kunstenaar, die zoo de schoonheid der hem omringende
natuur blijvend weet te binden aan zijn gehoorzaam paneel. En nog meer benijdbaar,
als hij ook in de beweeglijke menschenwereld om zich heen het schoone vinden mag
en het weet over te brengen op het stille doek: een schijnbaar levenlooze afbeelding
van het volle, rijke leven, die niettemin aan komende geslachten het lief en leed van
dat voorbijgaande leven onverzwakt blijft vertolken. Maar, helaas, aan die gave gaan
ook oogenblikken van marteling gepaard, als zelfs de rijkstbegaafde kunstenaar bij
wijlen worstelen moet met zijn stof en de kwellende ervaring opdoet, dat zijn
kunstvermogen te kort schiet, dat zijn oogen gezien hebben, wat zijn penseel niet
kan weergeven.
Welnu, nemen wij aan, dat een begenadigd kunstenaar zich opgewekt voelde om
het zendingsfeest te Wolfhezen op het doek te brengen, dan zou hij er allicht in slagen,
èn het landschap èn zijn eigenaardige stoffeering op dien feestdag recht te doen, en
ons het aantrekkelijk schouwspel te bieden van een schare menschen, voor een
enkelen dag onttrokken aan de eentonigheid en dufheid van hun gewone omgeving
en nu met volle teugen genietend van al de verrassingen, die dit paradijs hun aanbood:
den diepen ernst der schaduwrijke lanen, het dartel spel der zonnestralen, de wonderen
van het plantenrijk, schitterend in den morgendauw, en den overweldigen indruk der
grootsche vergezichten. Misschien zou het hem ook gelukken, enkele karakteristieke
verschijningen typeerend weer te geven: het vroom-onschuldige gelaat van een
buitenkind, dat nog niet weet, met wat verzoekingen de wereld haar bedreigt; de
berouwhebbende zondaar, die zich klein en nietig voelt onder den druk van zijn
schuldbesef; harde, zelfgenoegzame vroomheid, die geen barmhartigheid kent, waar
het geldt anderen te oordeelen.... Maar machteloos zou ook de kunst hem blijken,
zoodra hij beproefde, dien echt-innigen religieuzen zin uit te beelden, die, diep
verscholen in een vroom gemoed, aan geen uiterlijkheden kenbaar is.
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III.
Daar wordt de voorzang aangeheven, het eerste vers van den 95en psalm:
‘Komt, laat ons samen Isrels Heer
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten....’

Breed en statig weerklinkt het lied door Wolfhezen's lanen en onwillekeurig rijst bij
velen de herinnering op aan een hagepreek uit de benauwde dagen van voorheen.
Maar, Godlof, hoe zijn de tijden veranderd! Geen vrees voor ruw krijgsvolk, dat de
vergaderde ketters met musketvuur uiteendrijven zal. Geen beduchtheid voor een
tyran, die zijn onderdanen de vrijheid ontzegt, om hun God naar hun geweten te
dienen. - Niet vreemd is het, dat dergelijke aandoeningen het gemoed van menigen
feestganger vervullen, en het blijkt uit de ontroering op veler gelaat, uit vochtigen
blik of trillend psalmboek. De opgewekte verbeelding voert deze vromen vol eerbied
rond onder het kloeke voorgeslacht. Ze hooren dezelfde psalmtonen weerklinken
van de schepen der Watergeuzen. Zij zien de tooneelen van bloed en tranen, die de
vrijheid van conscientie heeft gekost, maar ook Christus' kerk krachtig opbloeien te
midden van het krijgsrumoer.
‘Komt; laat ons knielen voor den Heer!’

Met dat woord teruggevoerd naar het heden, voelen ze hun roeping. Zijn ze geen
nakomelingen van dat oude geuzenvolk? Ja, diep voelen zij den last der zonde, maar
Godes dienst kan elken drang en hartstocht heiligen. Te veel - dit is hun grootste
schuld - isoleeren zij zich van het wereldsche gedrang. Dat moet anders worden. Die
wereld niet gevreesd en meegewerkt aan haar wedergeboorte! Alle gaven en krachten
ontwikkeld om aan dat heerlijke doel te arbeiden!...
Gingen zulke gedachten in die hoofden en harten om? Helaas, bij het einde van
den psalm wijkt ook de illusie en keert de gedachte terug aan de ontnuchterende,
verkillende werkelijkheid. Van de kloekheid der vaderen is geen spoor meer gebleven.
Overal heerscht jammerlijke stilstand, in de kunst en in de wetenschap, in de
nijverheid en in den handel. De Nederlanders zijn op geen enkel gebied voorgangers
en baanbrekers meer.
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IV.
Er is maar één middel tot genezing. Nieuw onderzoek der groote levensvragen, ook
al moet het daartoe komen tot nieuwen strijd! De tragen, de vrede-roepers, willen
daarvan, helaas, niet hooren. Zij verlangen niet partij te kiezen, zij willen niet ingelicht
worden. Zij schuwen het vrije onderzoek, maar gelooven evenmin aan een goddelijke
openbaring. Ze zijn zelfs te traag om te twijfelen.
Treurige uitkomst na zulk een veelbelovend verleden! Het voorgeslacht, dat vrijheid
en onafhankelijkheid veroverde, het heeft er om geworsteld en er bloedige offers
voor gebracht, doch in dien kamp groeide ook zijn kracht. Maar wij, die den zegen
dier vrijheid in volle mate genieten, hoe weinig blijken wij die offers waardig, hoe
zeldzaam zijn bij ons het moedige woord en de krachtige daad, hoe ver zijn wij op
weg om den naam te verdienen van ‘uitgedoofde natie.’
O, wie, die de lauwheid en flauwheid van het heden doorziet, heeft niet den
echt-gemeenden wensch in zich voelen opkomen, dat er weer eens een tijd van druk
en dwingelandij voor het vaderland mocht naderen, om dien Laodiceeërgeest te doen
wijken. Zoowel het geloof als de wetenschap zijn er van bevangen. Het eerste ziet
geen heil dan in een streng-dogmatisch Christendom, dan in een terugkeer tot de
versteende formulieren van eenigheid der Dordtsche vaderen. En de rationalistische
wetenschap, Bijbel en Christendom den rug toekeerend weet van geen kenbron der
waarheid dan het nuchter verstand, ontzegt alle waarde aan de getuigenissen des
gemoeds.
O, mijn jammerlijk vervallen volk, ontaard van de strenge degelijkheid der vaderen!
Door wie en vanwaar zullen wij hun hooge deugd terug erlangen, hun geestdrift voor
de heilige waarheid, hun liefde voor het onvergankelijk schoon? Wie zal den stoot
geven tot een volksherleving, die als voorheen zich opmaakt om op elk gebied nieuwe
werelden te ontdekken, en die, vol eerbied voor de hooge vlucht van wetenschap en
genie, tegelijk ook de stille geheimenissen van het gemoedsleven weet te waardeeren.
Of de zendingsfeesten daartoe zullen leiden? De bijeenkomst te Wolfhezen heeft
die vraag onbeantwoord gelaten. Maar één hartgrondige wensch heeft die nieuwe
verschijning doen rijzen. Laat het uit zijn met de twisten van rechtzinnigen en
vrijzinnigen, wie van beide op de ware methode van volksopvoeding mag bogen!
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Laat iedere partij naar haar inzicht de hand aan het werk slaan en met alle macht en
kracht gebruik maken van de middelen, die zij tot verheffing der natie oorbaar acht.
En dan maar vol vertrouwen aan de toekomst overgelaten, naar de verkregen
uitkomsten over de deugdelijkheid dier middelen een oordeel te vellen!

Aanteekeningen.
1.
Een stuk papier, een brok paneel
Getoetst door potlood of penseel,
Zou, u getrouw, zou u geheel
Afspieglen voor verraste blikken; (:)
Het geestig spel van licht en schaûw
In deinzend grijs wat gulden blauw, (;)
Een zweem van zon door 't wolkengrauw
Het lieflijk landschap doen verkwikken;
En, beurtlings stout of sierlijk schoon,
Hier eiken, met hun zware kroon,
Daar berken, zilverig van toon,
Langs heuv'len en om 't beekje schikken!

Het afgedrukte fragment brengt bij een eerste lezing eenige verwarring te weeg, maar
bij nader onderzoek blijkt de constructie behoorlijk in orde te zijn, mits een kleine
wijziging in de interpunctie worde toegelaten, hierboven tusschen haakjes aangegeven.
Een stuk papier, een brok paneel zijn dan de subjecten van drie nevengeschikte en
samengetrokken zinnen:
1o. (r. 1-6). Een stuk papier.... enz. zou afspieglen het spel van licht en schaduw
en het gulden blauw in het deinzende grijs;
2o. (r. 7 en 8) (Het) zou een zweem van zon (4e nv. bij zou doen) het lieflijk
landschap (4e nv. bij verkwikken) doen verkwikken.
3o. (r. 9-12). En (het) zou eiken en berken langs heuvel en beek schikken.
2
Maar schemerde ons dus dra het bosch,
Geen paarse hei, geen glinstrend mos
Vergunde in mijmring weg te zinken.

Schemeren heeft hier de beteekenis van: in vage, min of meer duidelijke omtrekken
te voorschijn komen.
Vergunde moet, daar het een veronderstelde schildering is, die
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de dichter op het oog heeft, als zou vergunnen gelezen worden. Hei en mos (voor
hei en boschgrond) zouden niet de volle aandacht des beschouwers in beslag mogen
nemen. Mocht vergunnen, in den zin van ‘mocht toelaten’ zou hier het volkomen
juiste woord geweest zijn.
3.
Of licht hier schoot
Uit hooger rijk dan dezen hemel.

De zin is: of hier een nieuwe nederdaling van pinkstervuur, een andere uitstorting
van Heiligen geest plaats vond.
4. Uit de paraphrase blijkt voldoende, hoe de aanhef der tweede strophe te lezen
is. Verschiet en schare zijn een paar ongemeene woorden voor de tegenstelling natuur
en menschenwereld.
5.
Mocht hier 't genie zijn stof gebieden.

Van hier tot het slot is eigenlijk één samengestelde zin, waarvan de slotregel: 't
Verzweeg, wat innigst juichte en klaagde, de hoofdzin is, terwijl Mocht hier.... en
Schoon 't in de schets.... als bijzinnen van toegeving voorafgaan.
De regels:
In zoete duisternis dier dreven
Waardoor de zonnestralen zweven
Waarin de dauw tot paar'len stolt,
De schare aan schoonheid zich verkwikkend,
Verrast, verrukt in 't eden blikkend
Dat ied're glooiing openrolt!

moeten vlug en op wat lager toon gelezen worden, als een omschrijving van den in
den voorafgaanden regel bedoelden harmonieuzen indruk. Uitkomen moet dan ook,
dat in zoete duisternis enz. een bepaling is bij de schare.
Verder moeten ook de regels volgende op
Verscheiden als die treedt aan 't licht:

op denzelfden vluggen verklarenden toon voorgedragen worden, zooeindelijk op den
slotregel de volle nadruk valt.
6.
Niet langer wordt het nieuw geloof
Vervolgd te hoof.

Ofschoon de paraphrase de opvatting aangeeft, die ik het meest natuurlijk acht, wil
ik niet verhelen, dat soms de vraag bij mij opkomt, of de dichter hier wellicht niet
gedacht heeft aan de bijeenkomsten der Afgescheidenen, welke in de laatste
regeeringsjaren van koning Willem I bij herhaling als ongeoorloofd met geweld
uiteen-
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gedreven werden. Bij die opvatting zou dan de gedachtenwending naar het
Oud-Holland der geuzen eerst beginnen bij:
't Verleden wiegelt op die galmen.

De details van het eerste gedeelte zijn intusschen wat te kras om niet eerder aan een
hagepreek te denken.
7.
In donkre groeve, op blinkend spoor.

Een paar stoute metonymia's. De eerste, mijn voor nijverheid is duidelijker dan de
tweede. Ik denk bij dit ‘spoor’ aan de blinkende groeve, die een schip achter zich
laat. Vgl. de ‘groeve’ en de ‘blinkende bellen’ in het Rijksmuseum bij de karakteristiek
van Cats' poëzie (Proza, 353). Dit is aannemelijker dan de veronderstelling, dat P.
aan blinkende rails dacht. De opvatting is ruimer en het is dan duidelijker, dat ‘de
scheepvaart en de handel’ bedoeld worden.
8.
Geloof noch weten tuigt van gloed,
Waar deze in kille tempelhoven
Ons van 't versteende vrucht beloven
Of gene, Leer en Schrift te boven,
Een stemme ontzeggen aan 't gemoed.

Opmerking verdient, dat deze en gene hier van plaats zouden moeten wisselen, naar
den regel dat deze het laatst- en gene het voorafgenoemde aanduidt.
Verder is op te merken, dat de woorden deze en gene in het meer voud genomen
worden, dus voor de mannen van het geloof, en de mannen van de wetenschap.
9.
Wie wekt dat weer in om die vare.

Gewrongen constructie voor: ‘wie wekt (maakt), dat die (de degelijkheid) weer in
ons vare.’
10.
Tot ieders akker wit zal wezen
En bij den oogst te voorschijn ga,
Wat uit de halmen valt te lezen.

Lezen is hier op te vatten in den zin van verzamelen. Bij den oogst, liever nog bij het
dorschen, moet blijken, wiens zaad de beste en zwaarste vrucht heeft opgeleverd.
Soms ben ik geneigd lezen in den zin van afleiden, concludeeren op te vatten,
maar dit geeft een minder goeden zin.
C.H. DEN HERTOG.
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Na een halve eeuw.
Aanteekeningen, opmerkingen en verklaringen bij Waarheid en
Droomen.
Oude vrijsters.
We hebben sedert vele eeuwen de modes, de kunst, de ondeugden en de ziekten uit
Frankrijk gekregen, zelfs kregen we vandaar eene staatkunde, eene regeering, eene
legerinrichting en een wetboek.
Het levendigste en bewegelijkste volk van Europa, het volk, dat sedert Frans I
meer dan eenig ander zich kunstzin en kunstsmaak, weelde en glans tot levensbehoefte
maakte, heeft dien invloed op het beschaafde Europa kunnen uitoefenen, door den
aangenamen vorm, waarin zij alles - ook de ondeugd - wisten te kleeden. Hun
levendigheid, hun zucht tot vermaken stelde andere eischen aan het leven, dan de
eenvoudige Calvinistische Hollanders, die even als de Duitschers voor alle ordelijke
menschen maar éene levensgeschiedenis vorderden, die welke Gellert ons vertelt:
Hij leefde, nam een vrouw en stierf!

Een Nederlander, die niet ‘raar’ wil heeten, moet getrouwd zijn en rooken, dat is
uitgemaakt. Die eisch van ‘getrouwd’ te zijn wordt of werd althans voor vijftig jaar
zoo streng opgevat, dat een ongetrouwde, onverschillig van welk geslacht, een
voorwerp van spot was en het vrouwelijk deel der bevolking, met haar talrijke
behoeften, haar tallooze kleine ongesteldheden, haar vergedreven bezorgdheid voor
honden of katten, toilet en goeden naam, een belachelijke schuchterheid, doodelijke
bezorgdheid anders te doen als anderen, haar hier te lande, veelmalen zeer onverdiend
tot een voorwerp van groven spot maakten en de ridderlijke Jonathan neemt terecht
de verdediging dier vaak miskenden, vaak zeer nuttigen, op zich.
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Galant is in den loop der tijden veel van beteekenis veranderd, aanvankelijk
beteekende het edel, ridderlijk; later door de gedachte dat tot Ridderlijkheid ook
waardeering van vrouwen behoorde, werd het spoedig met vereering van vrouwen,
liefde, verliefdheid en derg. verwant geacht; eindelijk beteekende het hier te lande,
wat het in de 16e eeuw reeds in Frankrijk beteekende, geneigd tot verboden liefde.
De sch. bedoelt het woord in de meest romantische beteekenis nl. beleefd, hulpvaardig,
zelfverloochenend zelfs voor alle leden van het vrouwelijk geslacht.
Petit-maîtres heetten oorspronkelijk in de dagen der Fronde (1648-1652) jonge
edellieden, aanhangers van Condé, sedert den slag bij Rocroy, die aan het hof en
heel Parijs de wet wilden stellen en den toon aangeven; Condé was le maître en zijne
aanhangers waren petits-maîtres. Deze naam ging over op een volgend geslacht van
jonge lieden, die zich door driest optreden, lichtzinnigheid en losbandigheid
onderscheidden. In de vorige eeuw was de petit-maître reeds een voorwerp van spot
geworden en vóor 1763 waren er verschillende tooneelstukken geschreven, waar hij
als bespottelijk wordt voorgesteld. De ‘overjaarde petits-maîtres’ waarvan hier sprake
is, pleeg men veelal roué of vieux roué te noemen, een woord, dat onder het
Regentschap moet gebruikt zijn, om aanzienlijken aan te duiden, die verdienden
geradbraakt (roué) te worden.
Mijn getrouw hart... zijn hofte maken, lees: het hof, ook in het Fransch faire l a
cour en in het Hoogduitsch d i e Cour.
Rondom den haard enz. wat eene verandering: er staan geen heeren meer om den
haard te praten, haarden zijn uitzonderingen en staande praat men niet meer, praten
zelfs is afgeschaft, men mocht zich eens v e r praten, men speelt kaart, dat is
voorzichtiger; maar niet met hartstocht, als spelers, neen om de laagst mogelijke
prijzen, alleen om den tijd te dooden.
Rostra (mv. van rostrum), spreekgestoelten, waarin in Rome de groote redenaars
voor de menigte optraden.
De gevierde Schoonheid is tegenwoordig ook ver te zoeken, de ‘reine de beauté’
de ‘reine du bal,’ de ‘koningin van het feest’ enz. enz., dat alles behoort tot het rijk
der fabelen, sinds zelfs de jeugd deftig en gereserveerd is en warme hulde aan jeugd
en schoonheid, geestdrift, opgewondenheid en derg. als onnatuur veroordeeld werd.
Op een tochtig plaatsje was de ‘oude vrijster’ te vin-
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den, dat was goed genoeg voor haar; de schr. wil ook van geen punch weten, hoewel
dat de meest gezochte drank dier dagen was, bij de heeren ras verdrongen door arak
of rum, deze later door cognac of althans door iets, dat zoo genoemd wordt.
Opera féerie, toover-opera, gewoonlijk toover-ballet genoemd.
De fauteuils, de leuningstoelen, die men aan de oudere leden van het gezelschap
aanbood.
Vieux garçon. Oude vrijers, in het Fransch wel wat ongunstiger van beteekenis
dan in het Nederlandsch; het zijn inderdaad, wat wij noemen ‘oude jongeheeren’,
bij wie de ervaring des levens geen wijsheid bracht, maar alleen verfijning (of beter:
verergering) van de afdwalingen der jeugd.
Hicjacet (lat.), hier ligt d.i. begraven.
Samaritanen, beeld uit Lukas 10 vs. 34, de gelijkenis van den Samaritaan, (man
uit Samaria), die den man ‘die onder de moordenaars gevallen was’ op den weg vond.
Hij ‘werd met innerlijke ontferming bewogen’ ging tot hem en ‘verbond zijn wonden,
gietende daarin olie en wijn.’ In plaats van ‘op uw olie en wijn’ beter ‘op uw olie en
uwen wijn’ daar de geslachten van olie en wijn niet dezelfde zijn. Olie is ten onzent
verkeerdelijk vrouwelijk, het lat. oleum is onzijdig en toen de uitgang afsleet, heeft
men, misleid door den lateren uitgang ie, het woord naar analogie vrouwelijk gemaakt
Terecht is hgd. Öl onzijdig.
Van haar speelgoed niet scheiden. Ongehuwde dames, die zich verbeelden, nog
altijd jong en schoon, beminnelijk, aantrekkelijk, begeerlijk te zijn.
Verschaalde bekers, nl. bekers met verschaalden wijn; gelijk de wijn in die bekers
‘zuur en wrang’ wordt, zoo wordt menige vrouw hard, kribbig, vinnig en onaangenaam
(en dikwijls niet ten onrechte) als zij eene gelukkige moeder ziet, bemind, geeerd en
geacht en zich afvraagt: ‘Waarom is dat lot mij niet beschoren?’1)
Geleerde Muzen, dames, die zich zoogenaamd aan de wetenschap wijdden, geleerde
vrouwen of savantes, die aan hun schijngeleerdheid het recht wilden ontleenen, om
als mannen van geleerd-

1) Een volledig beeld van de ‘Oude Vrijsters’ in die dagen geeft ons B o u d e w i j n (J.L. van
der Vliet 1815-1851) in Jonge Juffrouwen in 1844 verschenen, in 1875 herdrukt. Daarin
vinden wij ook, de hier niet genoemde ‘Zieke jongejuffrouw’, die nu stellig tot de geschiedenis
behoort.
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heid geeerbiedigd en als vrouwen ver boven anderen uitstekend, ontzien te worden.
Van wetenschappelijke opleiding voor vrouwen was toen nog niets bekend.
De tweede tafel. De wet der tien geboden (Ex. XX, 2-17) gelijk herhaaldelijk in
den Bijbel wordt gezegd, door God zelf op twee steenen tafelen geschreven. De eene
tafel handelde over de plichten jegens God, de tweede over de plichten jegens de
menschen. Het kort begrip dier wet is vervat in de woorden ‘Heb God lief boven al
en uwen naasten als u zelven’, welke uitdrukking herhaaldelijk in het N. Test.
voorkomt. De woorden: ‘Gij zult uwen naesten lief hebben als u selven’ komen voor:
Matth. XIX: 19, Matth. XXII: 39; Marc. XII: 31; Jacob. II: 8, en verder staan zij
Rom. XII: 9 en Galat. V: 14; waar echter voor als gelezen wordt gelijck.
Soeur de charité, liefdezuster, pleegzuster.
De Priester en de Leviet gingen den zwaar gewonden voorbij, die door den
Samaritaan (zie boven) verzorgd werd. De Samaritaan was intusschen veracht en
nadat Jezus verhaald heeft, hoe de geeerde Priester en de hooggeschatte Leviet den
ongelukkige hulpeloos achterlieten, terwijl de verachte Samaritaan hem hielp, vraagt
Jezus: ‘Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder
de moordenaars gevallen was?’ en onwillig antwoordde de wetgeleerde, die Jezus
op de proef wilde stellen: (vs. 25): ‘Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft’ (vs.
37). Dat was dus de Samaritaan. Daarop zei Jezus tot hem: ‘Ga henen, en doe
desgelijks’ (vs. 37).
Zwak- en buigbaarheid beter zwakheid en buigbaarheid, daar het achtervoegsel
alleen gemeenschappelijk eigendom wordt; de stammen zijn zwak en buig, het eerste
een adj., het laatste de stam van een werkwoord, nu zou bij zwak alleen heid en bij
buig daarentegen baar + heid gevoegd moeten worden, dat gaat niet.
Zooals de Dichter schrijft: Beets, aan Sirena.
Ende syne geboden enz. Joh, V: 3.
Apologeten, verdedigers der (christelijke) leer, waar Jonathan twijfelt, houden zij
standvastig het woord des apostels voor waar.
Man van liefde en smarte, Jezus, die echter met dien naam in den Bijbel nooit
genoemd wordt.
Die ‘niet en is gekomen’ enz., Matth. XX: 28 en Marc. X: 45.
‘Is arm geworden, enz., 2 Cor. VI: 10.
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Radix (lat.), wortel, dus grondslag, levenskracht.
So wie haer enz., deze drie teksten Matth. V. Vs. 39-41.
Martha's en Maria's enz. Luc. X, 41.
Aan den boezem (des) Meesters enz., Joh. XIII, 25, waar echter evenals Joh XXI,
20 niet boezem staat, maar borst; de schrijver vond borst zeker te plat.
Die niet bevleckt en zijn enz., Openb. XIV, 4.
Toebereiden, om haer enz., 2 Kor. XI, 2.
Lodensteyn (1620-1677) schreef vele stichtelijke liederen, die tusschen 1676 en
1780 aanhoudend herdrukt werden en wiens liederen gedeeltelijk ook thans nog met
graagte gelezen worden. Het hier bedoelde is het 43e der Evangelische Gezangen,
behalve dat zijn ook het 14e, het 21e en het 68e van zijn hand.
Fariseeuwsche ceremoniedienst, de Farizeën staan in het N. Test. geteekend als
eene secte, die zich voor bijzonder goed wil laten doorgaan en daartoe v l zorg
besteedt aan uiterlijkheden en schijnvroomheid.
Esseeërs of Essenen is de naam van een Israëlitische secte, die omtrent twee
eeuwen vóor onze jaartelling ontstond, en zich kenmerkte door overdreven
nauwgezetheid in het onderhouden der sabbatswet enz.
Esseensche gerechtigheid, naar de Esseërs.
Bethanië, het vlek, waar Lazarus woonde, dien Jezus uit den doode opwekte, en
die de broeder was van Maria en Martha.
Gewijde liefde geofferd enz. De schr. volgt de lijdensgeschiedenis der edele
ongetrouwde vrouw, die troost en zelfvoldoening vindt in wel doen, in zorgen, in
moeilijken arbeid en onverpoosde hulpvaardigheid. Hij stelt zich voor, dat een
jongeling haar ten huwelijk vroeg en haar ontrouw werd (onheilige hartstocht), dat
haar aardsche liefde stierf, (de niet zóo zuivere wierook) en dat de heilige algemeene
menschenliefde deze verving; de (aardsche) banden der liefde werden verbroken en
nu werd er een meer verlieven liefde aangekweekt.
Rabbouni, Joh XX, 16. Jezus had uit Maria Magdalena zeven duivelen uitgeworpen
en toen Jezus was opgestaan uit de dooden, was zij het juist, die bij zijn graf weende
en treurde, dat het graf ledig was. Op het hooren van de stem van Jezus, die haren
naam uitsprak, herkende zij haren heer en sprak hem aan met ‘Rabbouni!’ ('t welk
is gezegd; Meester).
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Zondaresse, die zijne voeten, enz. Luc. VII, 37-50 wordt verhaald, hoe Jezus zijn
intrek had genomen in het huis van een Phariseër en hoe daar eene vrouw kwam, die
hem de voeten zalfde, die afdroogde met de haren van haar hoofd en hem de voeten
kuste; in Marc. XVI, 3 valt dit voor te Bethanië in het huis van ‘Simon de Melaatsche’
en wordt de zalf ‘nardus’ genoemd en in Joh. XII, 3 waar de zalf ook ‘nardus’ heet,
valt dit voor te Bethanië en is het Martha, die deze daad van hulde en toewijding
verricht.
Uw gheloove enz Wanneer (Luc. VII) Jezus toelaat, dat de vrouw, die ‘eene
zondares’ was, zijne voeten zalfde, werden er aanmerkingen op gemaakt, maar Jezus
bracht ze tot zwijgen, door in de hier aangehaalde woorden haar vergiffenis te
schenken.
Petrus een boeteling, die nl. zwaar berouw had en boete deed, omdat hij zijn heer
verloochend had.
Paulus een bekeerling, oorspronkelijk Saulus van Tarsen, uitgegaan om de
discipelen te vervolgen, maar geëindigd met tot Jezus ijverigste volgelingen te
behooren
Blijdschap in den Hemel. Luc. XV, 7, in de gelijkenis van het verloren schaap,
dat gevonden wordt, en waarover zich de vrienden en geburen des eigenaars
verblijden, met wie de hemelbewoners vergeleken worden, die zich verheugen over
elken zondaar, die zich bekeert.

Een afscheidsbezoek in 1871.
In 1871 komt er een nieuwe druk van Waarheid en Droomen en op humoristische
wijze betuigt de schrijver daarover zijne tevredenheid en blijft overigens de rol, die
hij op zich nam, ten einde door spelen. Het uitvoerig artikel, dat zelfs in tweeën is
gedeeld en dat van bl. 171-215 loopt, bedoelt een overzicht te geven van wat het
leven der menschen bewoog en wat bijzonder Jonathan's belangstelling wekte in de
dertig jaren, dat zijn boek gelezen en geprezen werd.
We merken in dat stuk in de eerste plaats, dat de schr. niet heeft opgehouden de
letterkunde der naburen te beoefenen, maar eensdeels nader aan onze tijdgenooten
staat, dan in al de stukken, die daaraan voorafgaan, in zooverre is dit stuk jonger; in
de tweede plaats, dat de schr. veel meer heeft doorleeft, den kring waarover hij schrijft
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aanmerkelijk uitbreidt en ons daardoor deelgenoot maakt niet alleen van algemeen
menschelijke zaken, die den schrijver bijzonder betreffen, maar ook van zaken, die
den schrijver alleen betreffen; in zooverre is dit stuk ouder dan de eerste stukken.
De titel bedoelt, dat de schrijver ‘afscheid’ neemt van zijne lezers in zijne
hoedanigheid van auteur van de oorspronkelijke ‘Waarheid en Droomen’. De stukken,
die verder in dezen bundel voorkomen, zijn van een geheel anderen aard.
De wijde, wijde wereld. Deze samenvoeging, het meest gebruikelijke ‘de wijde
wereld’ vervangend, is stellig nooit vóor 1852 gedrukt. In dat jaar verscheen in
Amerika een godsdienstige roman van Elizabeth Wetherell (ps van Miss Susan
Warner, geb. in 1818) getiteld the wide wide World, die een verbazenden opgang
maakte, ook in de Hollandsche vertaling onder dezen onhollandschen titel.
Uit mijn jeugd. Jonathan had zich in zijn eerste stuk als oud man, als een oude
vrijer voorgedaan en hoewel de Gids van 1841 getuigde ‘de jongeling ziet den ouden
man te veel over de schouders’, was de rol toch met taaie volharding volgehouden
en de schr. blijft in die rol, als hij in 1871 (zij het op 60-jarigen leeftijd al met meer
recht) weder op zijn ouderdom zinspeelt en gewaagt van zijn
Strammen rug, hoewel er zelfs thans op meer dan 80-jarigen leeftijd bij den altijd
jongen Jonathan nog niets van die stramheid te bespeuren is.
Meester Droomer was de naam, waarmede de broeders Jozef aanduidden.
Allegro en andante, vroolijk en ernstig, bij muziekstukken worden die tempo's
aangegeven, naar den aard der stukken.
Major en minor, ook groote terts en kleine terts genoemd, of b kruis en b mol,
eveneens vroolijk en ernstig, gelijk dat in de muziek wordt aangegeven.
Salmagundi (ital.) ratjetoe, mengelmoes, mengsel van vleesch en groente, dat zijn
naam te danken heeft aan Salmagondi, een der dames uit het gevolg van Maria de
Medicis, de gemalin van Hendrik IV van Frankrijk, die een zeker gerecht òf uitvond,
òf graag at, waarom het haar naam kreeg. Het zou bestaan hebben uit vleesch, vogel,
anchovis of pekelharing en uien, met een saus van limoensap en olie
Olla podrida (sp.), stukken en brokken, verzameling van
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afval. Het is (evenals de Fransche pot au feu) een opgestoofde mengelzoo van allerlei
kliekjes vleesch, groente, jus enz, podrida = rottend; de naam komt dus letterlijk
overeen met
Potpourri d.i. pot pourri nl. pot verrot (eten).
Geen portuur, geen tegenpartij, tegen welke men het kon opnemen.
Dichter-Schoolmeester. Gerrit van de Linde Janszoon de geestige schrijver, wiens
kunstvolle verzen veelal vinnige parodiën of satyren zijn op de opgeschroefde en
ziekelijk sentimenteele verzen uit zijn tijd; na in het jaarboekje ‘Holland’ te zijn
verschenen werden zij door van Lennep uitgegeven; v.d. Linde is overleden te Londen
27 Januari 1858. De hier aangehaalde regel komt in den 7en druk van De Gedichten
van den Schoolmeester op bl. 99 voor; de voorafgaande regel luidt:
Of men moet van een olifant zijn halsvriend willen maken, en bewijst, dat bij
‘halsvriend’ gedacht werd aan David en Jonathan met de bijgedachte, dat, als de
olifant David was, de Jonathan alle kans had, er slecht af te komen.
Fysionomie of physiognomie (grieksch) van phusis (natuur) en ginōskō (ik ken),
vroeger uitsluitend gebruikelijk om de wetenschap aan te duiden, die zich bezig hield
met het bepalen van het onderling verband tusschen de uitdrukking der gelaatstrekken
en de hartstochten en neigingen van den mensch. Later werd het woord (even als
hier) gebruikt syn. met gelaat. Het woord kwam vooral in gebruik na de uitgave van
Lavater's werken over physiognomie, als Von der Physiognomik, (1772), Einleitung
zum Plan der Physiognomik (1772) vooral Physiognomische Fragmente zur
Beförderung der Menschenkenntnis und der Menschenliebe (1775-1778) het laatste
in 4 dikke kwartijnen, waaraan ook Goethe medewerkte.
Tot 1850 kon men van welgestelde burgerheeren, van wier kennis of verstand
niemand ooit eenig bewijs had gezien en die behalve den Bijbel, de Boekzaal en de
Haarlemmer courant niet veel meer lazen dan het Dominé's brlefje, in vollen ernst
hooren beweren, dat zij zoover waren in fysionomie kennis (!) of zooals het vaak
heette ‘fiezelemie-kennis’; hoe ze daartoe kwamen, wist niemand.’ In hoofdzaak
heeft Lavater niet anders positiefs gegeven dan eenige portretten met beschrijving
der hem bekende karakters m.a.w. hij heeft met zooveel woorden gezegd: ‘De man
wiens portret gij hier ziet heeft, gelijk mij gebleken is, die en die eigenschappen!’
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Uit eene reeks van die waarnemingen had men willicht later eene wetenschap kunnen
opbouwen. Voorloopig bepaalde men er zich toe, vast te stellen, hoe iemand zijn
gelaat beviel of niet beviel.
Een hoofd met twee tronies, namelijk eenerzijds het jonge leven, de blijmoedige
wereldbeschouwing der jeugd, de waardeering van kunstwerken ook daar waar de
kunstenaar den wildsten hartstocht teekent, anderzijds dat dweepen on droomen, wat
zwaarmoedigheid wordt bij teleurgestelde liefde en onbevredigden hartstocht, zooals
de letterkunde dier dagen die gaf. Den grooten stoot daartoe gaf de uitgaaf der
(zoogenaamde) liederen van Ossian; daar vieren woede en wraak feest, maar daar
wordt ook gezucht en gekwijnd en naar den dood gesmacht. Dat Janus-aangezicht
vertoonde dan de gemoedelijke humor en de poetische smart en dit was het juist, wat
in de dagen, die op de overspanning der revolutie volgden, in de dagen van langzaam
aansterken, de snaren van aller ziel deed trillen.
Janus-aangezicht. Iãnus was oorspronkelijk de zonnegod der Romeinen; hij deed
zijn invloed gelden bij het begin van een tijdvak of eene handeling, daarom was de
eerste dag van elke maand aan hem toegewijd; hij werd voorgesteld met twee
aangezichten soms aan elkaar gelijk, soms niet aan elkaar gelijk en waarvan er een
in het verleden zag en een in de toekomst.
Lamartine (1790-1869) gaf in 1820 in het licht de spoedig wereldberoemde
Méditations poétiques, die zijn naam dadelijk vestigden; in 1823 volgde daarop de
uitgaaf van Nouvelles méditations poétiques en in 1829 verschenen de Harmonies
poétiques et réligieuses. Victor Hugo (1802-1885) liet in 1831 de Feuilles d'automne,
eene verzameling lyrische verzen, verschijnen.
Q.q. (qualitate qua) = in hunne hoedanigheid (of kwaliteit); de dichters hadden
in hoedanigheid van dichters een sombere wereldbeschouwing, ook al waren ze als
mensch zeer vroolijk; de romantische en sentimenteele richting, waarin men zich
naar het voorbeeld der genoemde dichters bewoog, bracht zielesmart, minnesmart
en derg. mede en het gevolg daarvan was somberheid.
Dignus etc = (deze is) waardig, dubbel waardig in ons geleerd lichaam te worden
opgenomen. Het zijn twee regels uit het Latijnsche spotvers, dat de Braga in 1843
wijdde aan de Gids en waarbij op vermakelijke wijs de draak wordt gestoken met
de ontvangst van een nieuw lid der Redactie. De Gids- mannen zochten de
letterkundige wereld te veroveren door ernst, studie en gevoel, de Braga-
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mannen door scherts, geestige invallen en gezond verstand. In beide kampen stonden
uitstekende mannen in de voorste gelederen.
Procul hinc abite, profani, denkelijk naar Virg. Aeneis VI, 258: procul o, procul
este, profani! = ‘wijkt verre, verre van hier, oningewijden!’
Chateaubriand (1768-1848) ook een Fransch dichter, die in den tijd der herleving
bijzonder in den smaak viel; er was reeds sprake van René (1802) maar niet minder
gretig las men in die dagen Atala (1801), en le dernier des Abencerrages, èn als
romantisch schrijver, èn als mystisch dichter viel hij bijzonder in den smaak.
Nous avons changé tout cela is een gezegde van Sganarelle (II, 6) in Molière's
blijspel le Medecin malgré lui (1666); de arme houthakker is door zijn vrouw als
geneesheer aanbevolen, met de mededeeling, dat hij zal weigeren, totdat men hem
slaat. In die opgedrongen rol kraamt hij allerlei onzin uit over de ligging van den
lever en het hart en als men hem opmerkzaam maakt, dat hij daarbij links en rechts
verwisselt, antwoordt hij eenvoudig: ‘dat alles hebben wij veranderd.’
Realiteits-passie, de overdreven zucht om alleen de werkelijkheid weer te geven.
'k Ben een mensch enz. is een tweeregelig vers, de tweede regel begint bij en alles.
De ‘Romeinsche dichter’ is Terentius die (I, 1) in zijne vertaling van den
Heautontimorumenos zegt:
Homo sum, humani nihil a me alienum pulo

waarvan het bovenstaande de vertaling is.
Chignon, haarbos, echt of valsch, achter aan het hoofd, mode van 1870.
Offenbach (1819-1880) de gevierde componist van zeer talrijke operetten, te
Keulen geboren, te Parijs gestorven. Zeer bekend zijn o.a.: Orphée aux enfers, la
belle Helène, la Grand' duchesse de Géroldstein, la Fille du tambour major; zijne
stukken werden heel de wereld over opgevoerd.
Mijnheer, mevrouw enz. Monsieur, Madame et Bébé van G u s t a v e D r o z maakte
een zeldzamen opgang: de eerste druk verscheen in 1866 en de honderd en twintigste
druk in 1880.
Gracieuse een modejournaal.
In paulo past futuro, in een zeer verwijderde toekomst.
Romeo en Julia staat hier om verliefde paartjes aan te dui-
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den. Wel zijn de namen ontleend aan Shakespeare's wereldberoemd drama, maar ‘in
een prieel’ zitten de held en de heldin daar nooit.
Ces roseaux pensants = die denkende planten.
Jaarhonderden hgd. Jahrhundert ongebruikelijk bij ons, dat is jammer, het klinkt
heel wat krachtiger dan eeuw.
Darwin's theorie het schetteren over de hypothese (niet de theorie) van Darwin,
had omstreeks het jaar 1870 een belachelijke hoogte bereikt. Geheele scharen
jongelieden met wetenschappelijke opleiding schenen te denken, dat de eenige
wetenschap, die der natuurlijke historie was, op streng materialistischen grondslag.
Dat materialisme werkte den toorn der geloovigen op en bij Beets en de Genestet
vinden we menig scherp gedichtje tegen die theorie. Zeer velen hadden Darwin niet
gelezen, ze hadden zooiets gehoord van anthropomorphe apen (mensch-apen) en
hielden het er voor, dat de massa studie en geleerdheid door Darwin in een lange
reeks van boeken neergelegd, zich liet samen vatten in de woorden: ‘de menschen
stammen af van de apen,’ Nu volgt Darwin denzelfden ontwikkelingsgang als de
schrijver van het scheppingsverhaal, de laatste laat de verschillende dieren en eindelijk
den mensch opvolgend ontstaan, Darwin oppert de onderstelling, dat het eene dier
zich uit het andere ontwikkeld zou hebben. Zoolang hem nog niet alle bewijzen ter
beschikking staan, is de man van wetenschap er nog ver af een theorie vast te stellen.
Zoo bijv. is nog steeds onverklaard gebleven, hoe uit den anthropomorphen aap,
gesteld, dat hij zich tot mensch ontwikkelde, een wezen kon ontstaan, met
gearticuleerde spraak d.i. woorden spraak, terwijl de dieren alleen niet gearticuleerde
spraak d.i. geluiden-spraak hebben. Bij kleine kinderen zien we, dat de eerste uit de
laatste ontstaat, maar.... bij eene opvoeding onder sprekende menschen. De proeven
om de taal der apen te leeren, dus als woordtaal te verklaren, hebben onlangs
jammerlijk schipbreuk geleden.
Prosopographie, persoonsbeschrijving, schildering van levensomstandigheden en
karakter, dat meer de innerlijke persoonlijkheid, dan de biographie of
levensbeschrijving, die zich alleen tot het uiterlijke der zaak, tot de feiten en
handelingen bepaalt.
Mevrouw Waters nl. Mrs. Belinda Waters, een jonge vrouw, getrouwd met Walter
Waters, een oplichter, die zich voor kaptein bij het leger uitgeeft. Zij heeft lange
krullen, groote zwarte oogen, korte rokjes en mooie beenen, voor zoover deze te zien
zijn. Ze komt voor in the tuggses at Ramsgate, een weinig gelezen novelle van
Dickens.
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Daar kwam verandring enz verzen van Beets naar Byron in het gedicht de Droom.
Les morts durent bien peu enz. verzen van Victor Hugo in het gedicht A un
voyageur in de Feuilles d'automne.
De dooden duren kort; zij rusten onder steenen!
Helaas! in 't eng verblijf vervallen zij tot stof,
Maar sneller in ons hart.

Non bis in idem, lat. = (in rechten) niet tweemaal voor hetzelfde voorwerp, of in of
voor dezelfde zaak. - In den omgang voor: dat zal mij niet weer gebeuren; dat 's eens,
maar nooit weer. Hier is het letterlijk niet tweemaal hetzelfde.
Omnibus, lat. = voor allen.
Aan het einde der eerste afdeeling van het ‘afscheidsbezoek’ wordt de schrijver
in allen ernst overvallen door een gevoel van echte zwaarmoedigheid, als hij bedenkt,
hoe veel er verdwenen is van den eerbied en de vereering dien hij voor jaren koesterde.
Maar gedachtig aan het Bijbelwoord: ‘de meeste van deze is de liefde’ vindt hij
troost in de overtuiging, dat heilige algemeene menschenliefde nooit zal verdwijnen,
hoezeer de levensbeschouwing der menschen ook verandere.
Daarbij voelt de schr. éen wensch bij zich opkomen: ‘laat de poëzie nooit in mij
sterven’ en een hoopvolle verwachting: ‘de dood is het begin van een nieuw, heerlijk
en veel schooner leven.’ Daarom zou hij die ‘laatste muzikale gedachte’ willen hooren
en dien Psalm met den aandoenlijken aanhef:
't Hijgend hert, der jagt ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frissche waterstroomen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.

(Slot volgt.)
TACO H. DE BEER.
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Aren-lezing.
XII. Voortzetting van bl. 402 deel XVII.
No. 53.

-

Historische Anagrams, ook
in de Nederl. letteren.

No. 54.

-

Nog een dichter-portret. P.A. de Genestet.

No. 53. - Historische Anagrams, ook in de Nederl. letteren.
‘Sotje vol van Sonden’,
geen anagram in onze taal is zoo bekend geworden als dit. Toch zijn er nog anderen,
die niet minder verdienen in herinnering gebracht te worden. Het onderwerp heeft
zijn belangwekkende zijde. Gelijk de geschiedenis van een enkel woord groote
beteekenis kan hebben zoowel voor de taalwetenschap als voor den man die de
psychologische en moreele zijde van de taal in het oog houdt, zoo kan ook een
letterkundig verschijnsel de aandacht van den man der wetenschap en den
menschenkenner in bijzondere mate opwekken. Het verschijnsel kan samenhangen
met een eigenaardig en opgewekt letterkundig leven, een periode van strijd en
beweging; het kan ons, al is het nog zoo dwaas, een blik gunnen op de wijze van
strijdvoeren; het kan getuigen van zeldzame bewondering, van verbittering, van
geestigheid zoowel als van nietige knutselarij; het kan als voorbijgaande gril en mode
medehelpen om het karakter van een persoon of tijdperk te bepalen. Vandaar dat een
schijnbaar nietig en voorbijgaand mode-artikel op het gebied des geestes toch nog
een belangrijke geschiedenis kan hebben.
Het woord a n a g r a m geeft men gewoonlijk in het Hollandsch
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weer door l e t t e r k e e r . Men verstaat er door het lezen van een woord of naam van
achteren naar voren, wat in de letterlijke beteekenis van het Grieksche woord ligt
opgesloten. Bij uitbreiding van beteekenis bedoelt men er mede, iedere verplaatsing
van de letters waaruit een naam of woord bestaat, waardoor dan een nieuw woord
verkregen wordt, soms ook wel een geheele zin. Natuurlijk is er onder verstaan, een
verplaatsing zonder toevoeging van nieuwe letters of het weglaten van letters in het
oorspronkelijke woord. Zulk een anagram van een persoonsnaam kan een loftuiting
of een satire bevatten; soms ook ligt er een toespeling op het karakter of op de daden
van den persoon in opgesloten, en eindelijk vindt men er, die een spreuk uitdrukken,
welke de drager van den naam zelf door letterverplaatsing verzonnen heeft. In dit
laatste geval is het anagram vaak zeer karakteristiek of verrassend. Er zijn natuurlijk
ook anagrams op gebeurtenissen verzonnen. Is er nu een zeker toevallig verband
tusschen de beteekenis der beide woorden, dan komt het verrassende duidelijk uit,
en daaraan heeft het maken en zoeken naar een zinvol anagram bij sommige
bijgeloovige of impressionabele personen een groote aantrekkelijkheid te danken.
Van de eenvoudige anagrams, die een woord omkeeren, heeft men in alle talen
voorbeelden genoeg; daaronder ook vaak met een zekere toevallige speling der
beteekenis. Zoo wijzen de Duitschers op S a r g en G r a s , op l e b e n en n e b e l ; in
het Latijn heeft men R o m a en A m o r , enz.
Het a n a g r a m is van grooter beteekenis geweest, dan men van zulk een letterof woordenspel, een onschuldige knutselarij zou men zeggen, wel zou denken.
Sommigen noemen Lycophron, een Grieksch schrijver uit de 3e eeuw vóór Chr., den
vinder van het anagram. In zijne bewondering voor den Egyptischen koning Ptolomeus
en zijne gemalin Arsinoë maakte hij uit beider namen twee anagrams, die in het
Grieksch beteekenen: u i t h o n i g g e n o m e n en J u n o 's v i o o l t j e . Het is echter
veeleer te verdedigen, dat de smaak voor het anagram uit het mystieke Oosten naar
Europa is gekomen. De kabalistische wijsheid heeft er althans veel mee op gehad;
men zag een geheimzinnig verband tusschen het woord of den persoonsnaam en het
a n a g r a m ; men meende daarin zelfs verborgen karakter-eigenschappen en neigingen
te kunnen ontdekken of verklaren; het is zelfs gebeurd dat het anagram de roeping
en levensloop van een persoon bepaalde.
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Met de Renaissance kwam het anagram in de mode. Wellicht hebben de Franschen
het meest bijgedragen tot de verspreiding van de neiging voor het anagram; in
Frankrijk toch koesterde men in de 16e eeuw een bijzondere voorliefde voor den
l e t t e r k e e r en gedurende de 17e eeuw vooral was het in andere landen van Europa
zeer gezocht.
Ook in ons land was dit het geval; wij willen hier enkele historische voorbeelden
allereerst uit onze geschiedenis aanhalen.
Het boven aangehaalde:
‘S o t j e v o l v a n s o n d e n ’

werd uitgelokt door het welbekende vinnige gedicht, dat van de A m s t e r d a m s c h e
A c a d e m i e , zoo het heette, is uitgegaan. Bakhuizen van den Brink zegt daaromtrent
in zijn ‘Vondel met Roskam en Rommelpot’ het volgende:
‘De Amsterdamsche Academie, nimmer en althans niet onder de leiding van
C o s t e r en Vo n d e l , van stekeligheid en zucht tot spotternij geheel zuiver, had
reeds in 1630 vragen in het licht gezonden, welke de regeering noodig oordeelde te
verbieden, opdat de haat en de verbittering onder de ingezetenen niet vermeerderd
zouden worden. Door den twist over den schutterlijken eed, over het afzetten van
Smout en Cloppenburg, over het recht der Regeering op zitting in den kerkeraad,
was de oneenigheid inderdaad zóó hoog geklommen, dat de Prins zich met den staat
van zaken had moeten bemoeien. - Vo n d e l schreef een prijsvers namens de
A c a d e m i e uit, waarin hij de betwiste punten aan het oordeel der poëten onderwierp.
Het vers, hetzij het een gewijzigde herhaling der vroeger verboden vragen was, hetzij
de Regeering, door den tegenstand der kerkelijken verbitterd, rekkelijker omtrent de
Academie bleek, werd ditmaal verspreid. Hooft achtte het al te vinnig te wezen,’ en werkelijk behoeven wij slechts de eerste regels aan te halen om een der scherpste
hekeldichten van Vondel in herinnering te brengen. Wien is het onbekend, als hij
laat vragen:
‘Apol, op Helikon gezeten,
Vraagt al zijn heilige Poëten,
Wat beste of slimste tongen zijn? enz.

Het slot luidde:
‘Wiens antwoord kortst en bondigst is,
En klaarst in deze duisternis,
Dien zullen d' a k a d e m i -h e e r e n
Met eenen p r i n c e n -r o e m e r eeren,
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Daar Pallas met haar diamant,
In snee den Veldheer van het land,
Die met 's Hertogenbosch gaat strijken,
Daar M a u r i t s tweemaal of most wijken.’

De laatste onbillijke hatelijkheid op Prins Maurits moet vooral kwaad bloed gezet
hebben. Voor den eersten van Zomermaand zouden de antwoorden worden ingewacht.
De vraag, zegt van Lennep, wekte dadelijk de heftigste verontwaardiging bij de
wederpartij, die geen zomermaand afwachtte, om een tal van antwoorden in het licht
te zenden. Onder die antwoorden was er een, dat Bakhuizen van den Brink aan Hooft
toeschrijft, maar inderdaad van Maria Tesselschade was, een antwoord dat zich door
zooveel waardigheid onderscheidde, dat Hooft die het b e t u t t e l d (nagezien en
verbeterd) had, erkennen moest: ‘als ik naar de prijs van de Academie staan wilde,
ik zoude staan houden, dat de beste tong is die van Joffrouw Tesschelschaas pen.’
Het antwoord dat het meest den toorn van Vondel opwekte, en geen wonder! was de
beruchte aanval van J a c o b C a t s op het persoonlijk karakter van den dichter. Het
antwoord was een parodie op dezelfde eindrijmen van de zoogenaamde
Academie-prijsvraag en droeg tot titel:
‘K a k a d e m i e ofte G u y t s c h o o l . Aen alle op-eters ende dronckaerts,
liefhebbers van de volle kannen.’
En wat Vondel daarop antwoordde was ook niet malsch; het hekeldicht droeg tot
titel, met toespeling op het kerkelijk konsistorie:
‘Amsterdamsche K a k a s t o r i e , of M u y t s c h o o l . Aen alle geestelijcke
doel- en dronckvaers, liefhebbers van brassende klassen en
eeuwighduurende Slempsynoden.’
Ik behoef geen der drie gedichten hier over te nemen; men vindt ze gezamenlijk in
de uitgave der hekeldichten opgenomen. Aan het einde van Cats' parodie wordt
toegevoegd het volgende:

Anagramma.
Nu is, J o o s t v a n Vo n d e l e n s ,
Wijs en heiligh dunckend mensch,
In uw naem bevonden,
Sooje siet,
Dat je hiet,
Sotje vol van Sonden.

Noord en Zuid. Jaargang 17

485
Men zou het Cats niet tot grooter verwijt mogen maken dan men het Vondel zou
doen, dat hij zich in zijne verbittering tegenover een tijdgenoot zoo ongemanierd
aanstelde, daar die tijdgenoot zelf zijn tegenstanders niet minder onbehouwen te lijf
kon gaan. De uitdagende prijsvraag van de Amsterdamsche Academie, d.i. Vondel,
rechtvaardigt echter in geen geval dien scherpen persoonlijken uitval. Ook Vondels
K a k a s t o r i e eindigt met een anagram, dat evenwel niet zoo vernuftig verzonnen
is als dat van Cats, daargelaten het onverkwikkelijke van dien papieren-strijd. Cats
schijnt van iemand in die dagen den bijnaam van J a p i c k P r i a e p gekregen te
hebben; vandaar dat Vondel zijn uitval, die nu natuurlijk niet minder persoonlijk is
geworden, met een ‘Anagram van Japick Priaep’ namelijk
‘I c k p a i P r i a e p ,’
eindigt, een letterkeer die zeker niet gelukkig te noemen is tegenover dien van Vondels
aanvaller na de uitdaging.
Vondel zelf heeft enkele zijner gedichten met een a n a g r a m van eigen vinding
geteekend, vooral enkele klinkdichten uit zijn eerste dichter-periode. Dit anagram
stemt niet overeen met den naam, waar de dichter gewoonlijk mee teekent, evenmin
met den vorm dien Cats voor zijn letterkeer bezigde. De dichter teekende zich ook
wel J o o s t v a n d e r Vo n d e l e n , zooals onder anderen blijkt uit de onderteekening
van de opdracht van het treurspel: D e A m s t e r d a m s c h e H e c u b a aan den
rechtsgeleerde Antonis de Hubert, schepen der Stede Zierickzee. Uit dien vorm van
zijn naam stelt hij zijn anagram samen:
‘D o o r E e n i s ' t n u v o l d a e n ,’
dat, zooals duidelijk in 't oog valt, een theologisch karakter draagt, daar het een
toespeling bevat op de voorstelling der kerkelijken omtrent Christus' dood.
Reeds lang vóór Vondel was aan de neiging om uit eigen naam een letterkeer saam
te stellen en dien als kenspreuk aan te nemen toegegeven. Veelal teekende de dichters
en schrijvers hun voortbrengselen of voorredenen met dit anagram als zinspreuk uit
hun naam afgeleid. Zoo L u c a s d ' H e e r e , de schilder en dichter, geb. te Gent in
1534 en gest. in 1584. Hij gaf een psalmberijming uit en een bundel getiteld: ‘Den
lof en boomgaert der Poësijen.’ Hij is in dubbelen zin de leermeester geweest van
Karel van Mander, die niet
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alleen als schilder, maar ook als schrijver beroemd is geworden. Het anagram van
Lucas d'Heere was:
‘S c h a d e l e e r u ;’
niet onaardig gevonden, dunkt mij.
K a r e l v a n M a n d e r , de beroemde leerling van Lucas d'Heere, mag hier niet
vergeten worden. Vondel heeft hem als dichter, prozaschrijver en schilder verheerlijkt.
Hij zelf was de leermeester van Frans Hals. Zijn kleinzoon van denzelfden naam
werd door Vondel meermalen bezongen; hij maakte tijdens het verblijf van den
dichter in Denemarken, waar Van Mander hofschilder was, ook het portret van
Vondel. De oude Karel was de vermaarde schrijver van de Levens der oude
Italiaansche, Nederlandsche en Hoogduitsche schilders, het S c h i l d e r b o e k , zooals
Vondel het in zijn bijschrift op van Mander den oude noemt. De schilder-dichter die
met Goltzius te Amsterdam een schilder-academie tot stand bracht, stierf in genoemde
stad in 1606. Een staaltje van zijn gelukkig dichttalent laat ik hier volgen.
Wat vindt men nu al blinde lien
Met balken in haar oogen,
Die nog naar een klein stofken zien!
Zij willen eens anders hofken wien.
Die zelf niet veel en dogen.
't Is wel der hypocryten aard
Veel schuld een ander op te welven,
Daarover zeer bekommerd, bezwaard,
Te gaan, en kijken elders waart
En nimmermeer op zijn zelven!

Een fragment ontleend aan de ‘Gulden Harpe, oft des Herten snarenspel.’ Ik sta hier
een oogenblik ter loops bij stil, omdat de oude Karel van Mander een dier uitnemende
Vlamingen is geweest, die hoofdzakelijk in de Noordelijke Nederlanden het veld
hunner werkzaamheid gezocht en met roem gevonden hebben. Van Mander de Oude
veroorloofde zich de weelde om naast zijn anagram er nog een devies op na te houden;
van beiden maakte hij ter teekening gebruik. Het devies luidde: ‘E e n i s n o o d i g ’;
en door van weg te laten en zijn doopnaam met een C te schrijven wist hij uit zijn
naam het anagram
‘E l c m a n r a d e r ’
saam te stellen. Zijn gedichten verdienen meer belangstelling. ‘Kiest het beste’ en
‘Boereclacht’ worden als proeven door Prof. A.J.
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Alberdingk Thijm in zijn bekende bloemlezing meegedeeld en bevatten vergelijkender
wijze goede regels.
Een curieus voorbeeld van l e t t e r k e e r vinden wij onder de lofdichten op
Bredero's S p a a n s c h e B r a b a n d e r . Nadat de lofdichter titel en schrijver vermeld
heeft, - waarbij hij van Bredero getuigt: ‘Een Rijmer gheboren tot pronck en roem
van sijn Vaderlandt’, - laat hij volgen een:
‘Verset-schrift op de Naam van
G e r r e b r a n t A d r i a e n s e n B r e d e r o d e ’,
welk verzetschrift (anagram) luidt:
Ha! Onderbrenger der Briesende Aart’
In een noot wordt aan den ‘Ongezonden oordeelaar’ meegedeeld, dat de h als geen
‘letter gerekend wordt, maar alleen voor een toeblasen oft asemen. Derhalven is 't
geen faal, dat ze hier overschiet.’
Het anagram is een duidelijke toespeling, meer bijzonder op den dichter die in
D e S p a a n s c h e B r a b a n d e r de snoeverij tentoonstelt; de vinder van dezen
letterkeer is er zoo mede ingenomen, dat hij aan het einde van zijn lofdicht het
anagram herhaalt, den bedillers toeroepende:
‘Quaatspreeckers, gaat en leert u selfs voor schande wachten,
Mijn Brederood' en kan u giftich steecken achten.
Hoe soud' hij kunnen toch? vermidts hij onvervaart
De t' o n d e r b r e n g e r is d e r felle en b r i e s e n d e A a r t .’

De lofdichter verzwijgt bescheidenlijk zijn naam, schoon hij een meester meent te
zijn in het samenstellen van een anagram, waarvan hij zelf wel de grootste
bewonderaar zal geweest zijn.
Nu we over Bredero spreken komt ons een anagram in de gedachte van een man,
die in de werken van Vondel herhaalde malen genoemd wordt. 't Is M r . D a n i ë l
M o s t e r d (of Mostart), de secretaris van Amsterdam, een man van veel smaak en
groote belezenheid, de vertrouwde vriend van Vondel, met wien hij dikwijls
samenwerkte, bijv. in het vertalen van den ‘Sophompaneas.’ Bij den dood van Bredero
verschenen er tal van ‘L i j k d i c h t e n o v e r 't a f s t e r v e n d e s a a r d i g e n
e n d e v e r m a a r d e n P o e e t s .’ Een er van is een distichon van Daniël Mostart
en luidt aldus:
De Schaver onses taals, wiens roem niet zal versterven,
Laat ons zijn Dicht, 't Lijf d'aard, de ziel den Hemel erven.
Nostra damus laeti.
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Dit onderschrift (‘B l i j d e g e v e n w i j h e t o n z e ’) is met eenige vrijheid het
gelukkige en schoone anagram van 's dichters prozaischen naam. Men moet het met
de toevoeging van een enkele letter of het dubbele gebruik van dezelfde letter niet
altijd zoo nauw nemen, gelijk hier blijkt.
Een zeer ongemeen a n a g r a m vinden wij bij den Overijselschen dichter en
predikant J a c o b R e v e s of R e v i u s , wiens geestige en pittige dichtwerken door
Van Vloten zijn uitgegeven, die hem terecht zeer hoog stelt, hoezeer ook zijn
contra-remontrantsche heftigheid zich wel eens op krasse wijze uiten kon. Vooral
verdienen zijn uitnemend gelukte Sonnetten vermelding. Een daarvan laten wij hier
volgen om het a n a g r a m aan het slot.

Aan de stad Grave, na de inneming der ‘dry steden, Venlo, Straelen,
Ruremonde’ door Frederik Hendrik.
Wijkt, Grave, het en is geen teeken hier te blijven,
Wijkt, zeg ik, end' en vreest voor lastering noch spot;
't Is eere, lieve man, hem te ontzien voor God,
Die nu den Spanjaard wil ontlijven of verdrijven.
Op, steden van de Maas, verlosset uwe wijven
En kinderen van dit ondeugende ravot;
De prins komt uwen voet te redden uit het slot.
Reikt hem de palmen toe, hij reikt u den olijven.
Ontslaat u van het jok en komt uw helper bij,
Ziet, Venlo, Ruremonde en Straelen alle drij
Hem vallen in den arm en tredende te voren.
Ook Oostenrijk en maakt geen rekeninge meer
Na 't zoete Gelderland te nemen zijnen keer,
Als hebbende daarvan d e n s t a l e n m u e r v e r l o o r e n .

Uit de namen van de drie steden, Venlo, Stralen en Ruremonde, door Frederik Hendrik
in 1632 zoo schitterend achtereen gewonnen, zoodat het kwartier van Opper-Gelder
voor goed tegen de Spaansch-Oostenrijksche benden beveiligd bleef, heeft de vurige
vaderlander Jacob Revius zijn historisch anagram
‘D e n s t a l e n m u e r v e r l o o r e n ’
samengebracht.
Uit denzelfden tijd dient ook een Vlaamsche dichter met een goed gevonden
a n a g r a m , dat tegelijker tijd een d e v i e s vormt, vermeld te worden. De dichterlijke
smid van Kortrijk, de Prins van de
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rederijkerskamer de Kruisbroeders, in zijn geboortestad gestorven in 1687, J o o s t
M a t t e l a e r , teekende zijn gedichten naar den smaak dier tijden en de eigenaardige
gewoonte zoo der Rederijkers als der Renaissance met het anagram:
‘A l -m e t -r a e t .’
Eenigszins afwijkende van het gewone anagram maar toch daartoe te brengen is het
devies van de dichteres M a r g a r e t a G o d e w i j c k , een voortreffelijk begaafde
jonkvrouw, door Prof. J.A. Alberdingk Thijm met zooveel toegenegenheid herdacht,
geboren te Dordrecht in 1627,
‘To t G o d e i s o n s w i j c k .’
Evenzoo is de woordspeling van D i r k Vo l k e r t s z . C o o r n h e r t tot het
a n a g r a m te brengen. Meermalen maakt hij in zijn gedichten toespeling op zijn
naam, zooals wij hier door een enkel voorbeeld willen aantoonen. In het welbekende
G e u s e l i e d t b o e c k komt een eenvoudig, kunsteloos maar diep-roerend gedicht
voor, kort na Alva's komst geschreven en getiteld:

Ballingen. Een nieuw liedeken, alle vrome wtlandische christenen
voor desen tijd seer nut ende oorboorlijck.
‘Wij baender-heeren, in ghetale veel,
Vlieden het Nederlant, ons aertsch priëel,
Meestal om weldoen, buyten eenich schult;
Laat ons den Heere bidden om ghedult,
En meer ons sonden, dan Gods straffe haten;
Des Heeren goetheyt sal ons niet verlaten.

Terwijl het slot-couplet het verrassende anagram en dus den dichter verraadt.
Princen, baender-heeren, tot Gode keert,
Belijdt uw zonde, uw hert ook verneert
Onder Gods handt, en hem ghelaten staet;
Staet na Gods liefd', verlaet des Duyvels haet,
God zal ons, door die van der maecht geboren wert,
Ontbermen en minnen als zijn ver-c o r e n h e r t .

Men noeme zulk een woord- en letterspel vrij een rederijkersknutselarij, zulke mannen
als Dirk Volkersz-Coornhert zijn hun oprechte vereering aan andere verdiensten
verschuldigd. Hun eigenaardigheden die samengaan met het tijdperk waarin zij
optraden, hebben ook weer haar aantrekkelijkheid.
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De naam van Coornhert brengt mij tot een anagram van H e n d r i k L a u r e n s z
S p i e g h e l . Het zou evenzeer tot de zoogenaamde acrostichons te brengen zijn. De
spelling van ‘Volkaarsen’ is gewettigd naar de afwisseling in de schrijfwijzen der
eigennamen in dien tijd; men denke aan de verschillende vormen van Vondel's naam.
Men zegt immers nog E v e r t s e n . Het pundicht van Spieghel luidt aldus:

Op D. Vz. Coornherts ‘Gebruyk en misbruyk van tijdelijke Have.’
D i e r i j k en milt is, laat zich hier merken,
Vo l k a a r s e n der kennis, die openlick lichten,
K o o r n , wijn, en voetsel, tot 's geests versterken
H e r telijk uytdeelende, om elk een te stichten.

C o n s t a n t i j n H u y g e n s is bijzonder gesteld op naam- en woordspelingen,
waarin hij wel eens de lankmoedigheid van den lezer tot het uiterste drijft. Maar die
woordspelingen zijn nog geen anagrams. Een der laatsten herinner ik mij uit zijn
M e n g e l i n g e n ; het bijschrift is van 1621 en te vinden in de Korenbloemen van
1672 in het eerste deel, blz. 479. Het luidt aldus:

Naam-verzet
van Joffr. S(usanna) D (e) V(ogelaer).
Een jeugdig Amsteldier vol ongemeene vlams,
Wat meer als Waterlands, wat meer als Amsterdams,
Ontliet haar schoone twee bewegelijke kranen
En dekte met een vloed van ongeveinsde tranen
Den eertijds lieven romp van haar's gelijken Een,
Die 't aller-zielen-pad te vroege most betreen;
Doe nu de zelve druk, die haar beval te spreken,
Het spreken haar benam, al sprekende bezweken
Sprak, sluitende met een haar nooit besloten lied:
‘O, L e v e n , a s v a n G r a s , en meer en zijt gij niet’

Deze Susanna was een nicht van Huygens en voor de tweede maal gehuwd met den
uit Vondel bekenden Hendr. Schaep.
In dit anagram valt De weg en wordt de u voor eene v gebezigd. ‘Amstel-dier’
(reg. 1) is: Amstelsch meisje; kranen (reg. 3) oogen; sprak (reg. 9) beteekent: sprak
zij.
Nog een drietal anagrams uit de 17e eeuw wil ik hier mededeelen en dan sluit ik
de voorbeelden uit de Nederlandsche letteren om eindelijk nog enkele historische in
andere talen in herinnering te brengen.
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Een vrij zonderling anagram hield de Eibergensche predikant en vruchtbare dichter
van het buitenleven W i l l e m (Wilhelmus) S l u y t e r er op na. Zijn dichtwerken
waren eenmaal zeer populair, vooral op het platteland; nog in 1776 zagen al zijne
gedichten te Amsterdam het licht. Uit zijn naam stelde hij het anagram samen, zoo
geheel in den geest van den vromen beminnenswaardigen dichter:
‘H e e r , s u s l u s t m y u w i l ,’
wat in weerwil van de vrijheid in de samenstelling van den letterkeer niet zoo heel
duidelijk is.
Dat niet alleen dichters en schrijvers, maar ook mannen van zaken op een sprekend
anagram gesteld waren, blijkt uit het volgende voorbeeld. Een welbekend
boekverkooper en uitgever in de 17e eeuw, D i r c k P i e t e r s s o o n e had als vignet
op de titels zijner boeken een Romeinsch krijgsknecht, slaande op den aardbol met
dit anagram als omschrift:
‘Ick stri op sno eerde.’
En eindelijk haal ik nog een klein puntdicht aan uit den tijd der onderhandelingen
over het twaalf-jarig bestand, om te doen zien, hoe de zucht naar woordspeling en
letterkeer zich telkens en bij allen die schreven of dichtten deed gelden. Deze
woordspeling en dit anagram zijn ver gezocht, doch daarom juist kan het als voorbeeld
dienen van de somtijds zeer ondichterlijke knutselarij. Opmerking verdient het, dat
behalve het eigenlijke anagram de woordspeling op den naam van P a t e r J a n
N e y of N e y e n ook bij Vondel voorkomt. De welbekende geestelijke, die zulk een
werkzame rol speelde bij de onderhandelingen over het twaalf-jarig bestand, was
een geslepen diplomaat, wiens naam weldra door al de Provinciën vermaard werd.
De woordspeling komt voor in Vondels R o s k a m ; men moet er bij in het oog
houden, dat de gewestelijke uitspraak vooral in de Zuidelijke Nederlanden de
woordspeling mogelijk maakt. Vondel zegt in zijn Roskam, vs. 45 en verv.:
‘Indien de Spanjaard zag het land van Hoofden blinken,
Hoe zou zijn fiere moed hem in de schoenen zinken:
Hoe zou hij Va d e r N e y opwekken, door gebeên,
Om met zijn tong dees scheur te n e y e n hecht aanéén.

Ook vermeldt Vondel, die hem bijzonder als Vredestichter nog jaren lang vereerd
heeft, in het gedicht aan de Engelsche Koningin Henriette Maria zijn naam; hij hoopt
dat Willem van Oranje bij zijn huwelijk met de Engelsche prinses niet zal nalaten
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‘Va d e r N e y s gezegenden olijf’
te aanvaarden voor een eeuw van oorlogsroem.
Het puntdicht waarin het dubbele anagram voorkomt, kan men vinden in Van
Vlotens ‘N e d e r l a n d s c h e G e s c h i e d z a n g e n , naar tijdsorde gerangschikt en
toegelicht’, II, bl. 387. Wij laten het hier volgen.
De namen dick den aert der menschen voorbescheyen
En duyden 't amt dat haer na te bedienen staet;
Siet, keert J e a n het is n a e i , keert N e y e n gij spelt n e y e n ,
Dus J e a n N e y e n , die n e y t , waer gij hem grijpt oft laet.
Niet dat de Fater sich op 't cleermaken verstaet,
Geestlick en geestich is 't n e y e n , daer ick van spreke,
Met monde, niet met hand, geen cappen, maer den Staet;
N e y , Pater N e y , maer wacht dat 't garen niet en breke!

Er zijn wel minder aardige puntdichten gemaakt dan dit van een onbekende.
Wij nemen hier van de N e d e r l a n d s c h e anagrams voorloopig afscheid om
nog eenige historische in andere talen te vermelden.
In Frankrijk, zeiden wij reeds, is het anagram altijd een bevoorrecht spel van
vernuft geweest, vooral in de 16e en 17e eeuw. Onder de regeering van Frans I hadden
het hof en de hovelingen er bijzonder veel smaak in. Daurat heeft er zijn naam bekend
door gemaakt; de aanzienlijkste personen in Frankrijk kwamen tot hem en beloonden
hem mildelijk, als hij een gelukkig anagram had gevonden; hij schijnt er bijzondere
handigheid in gehad te hebben. Men verhaalt ook van een Franschen dichter, die zoo
smoorlijk verliefd was, dat hij niet rustte voor hij een paar dozijn anagrams op den
naam van zijn liefste gevonden had. Natuurlijk kwam de anagram-woede in discrediet,
toen men aan het morsen raakte, door òf de namen zelf te verwringen òf minder
nauwgezet in de keuze of het weglaten van letters te zijn. De grootste tegenstanders
van dergelijk letterkundig spel moeten echter toegeven, dat een gelukkig anagram
een zeldzame voldoening geeft aan den vernuftigen en geestigen vinder en evenzeer
groot genoegen moet doen aan hem of haar, wien het geldt, zoo het ten minste niet
een satire inhoudt.
Op de maîtresse van Karel IX, om eens een gelukkig voorbeeld te noemen, werd
een anagram gemaakt, dat ook een historische waarheid bevatte Haar naam M a r i e
To u c h e t leverde als anagram op:
‘J e c h a r m e t o u t .’
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Ook vermeldt men nog als goed gevonden het anagram op F r è r e J a c q u e s
C l e m e n s , den moordenaar van Hendrik III; het luidde:
‘C'e s t l'e n f e r q u i m'a c r é é .’
Bekend is ook het anagram op R e v o l u t i o n F r a n ç a i s e , dat zelfs een tweede
heeft opgeleverd, hetwelk als partij-leuze dienst heeft gedaan; zij luiden:
‘U n C o r s e l a f i n e r a : v e t o !’
en: ‘L a F r a n c e v e u t s o n r o i !’
Dat met C o r s e , den Corsiaan Napoleon bedoeld wordt, zal elk begrijpen.
Eenigszins verwant met het anagram is ook een woordspeling, als het
Panama-schandaal aan de hand gaf. Men vroeg het verschil tusschen P a n a m a en
P a n o r a m a , en het antwoord was:
‘P a n a m a m a n q u e d'o r .’
En naar het verdwenen g o u d of geld werd vergeefs gezocht.
Zoo ook kan men als verwant met het anagram beschouwen de beteekenis die de
naam van den beroemden componist Ve r d i eenmaal in Lombardije had. ‘Leve
Verdi!’ was een nationale kreet geworden met politieke beteekenis, toen Lombardije
nog onder Oostenrijks bestuur was: de vijf letters vertegenwoordigden de
aanvangsletters van ‘V i t t o r e E m a n u e l e R e d' I t a l i a ’, Victor Emanuel,
Koning van Italië.
Eindelijk nog vermeld ik den naam van Vo l t a i r e , die uit zijn eigenlijken
familie-naam zou genomen zijn, namelijk: A r o u ë t l (e) j (e u n e ), waarin de j voor
i staat en de u met de v gelijk gesteld wordt.
Ook in Engeland hebben vaak de geestigste mannen een neiging voor het anagram
getoond.
Beginnen wij met een letterkeer op Maria Stuart, waarbij wij weder aan Vondel
denken. Voor de opdracht van zijn treurspel M a r i a S t u a r t (1646) komt het
volgende anagram voor ‘der onvergelijke Heldin, der incomparabilis heroinae’,
gelijk hij de ongelukkige Koningin noemt:
‘M a r i a S t u a r t a e r a t M a t u r a A r i s t a ,’
dat is: ‘Maria Stuart was een rijpe korenaar.’ Het anagram is echter niet van
Vondel-zelf; men vindt op oude afbeeldingen van de Schotsche Koningin vaak een
korenaar met toespeling op dezen
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letterkeer. Er zijn nog andere anagrams op denzelfden naam of een kleine wijziging
daarvan; een er van is aldus:
Maria Stevarta,
‘Ve r i t a s A r m a t a ,’
dat is: ‘de gewapende waarheid.’
Ook op haar tegenstandster Koningin Elizabeth bestaan anagrams; een er van luidt:
Elizabetha Regina Angliae,
‘A n g l i s a g n a , H i b e r i a e l e a ,’
waarin zij dus beschreven wordt als het o o i l a m der Engelschen en de l e e u w i n
der, of liever voor, de Spanjaarden. En op den zoon van Maria Stuart, Jacobus I wist
men een goedgevonden anagram te maken door zijn vollen naam C h a r l e s J a m e s
S t u a r t te veranderen in:
‘Claims Arthur's seat,’
‘heeft aanspraak op den zetel van Arthur’, waardoor zijn recht op den Engelschen
troon bewezen werd, meende men, daar het anagram hem tot afstammeling verklaart
van den denkbeeldigen koning Arthur. Een dichter in dien tijd maakte van J a m e s
Stuart,
‘a j u s t M a s t e r ,’
‘een rechtvaardigen meester’ of heerscher.
Veel gelukkiger nog was het historische anagram op Monk, later Hertog van
Albemarle. Na de terugkomst van Karel II maakte men den volgenden letterkeer,
waarvan Ano S a beteekent: Anno Salutis, in het jaars des heils (het jaar onzes
Heeren):
Georgius Monke, Dux de Aumarle,
‘E g o R e g e m r e d u x i A n o S a M D C LV V .’
Ook op verschillende andere, niet vorstelijke namen, waren de anagrams niet
zeldzaam. Van des dichters naam Sir Thomas W i a t (Wyat) maakte men ‘a W i t ,
e e n v e n u f t ,’ wat een aardig compliment was aan den dichter uit het
overgangstijdperk in de 16e eeuw, aan den man die het Sonnet in Engeland populair
maakte. En van Ve r n o n , den beroemden naam van een familie, die zich zoowel
op staatkundig als op letterkundig gebied bekend heeft gemaakt, vormde men het
anagram ‘R e n o u n , v e r m a a r d h e i d ,’ Zoo zette men den naam van R a n d l e
H o l m e s om in den letterkeer ‘L o , M e n 's H e r a l d , z i e d e n h e r a u t d e r
m e n s c h h e i d ,’ wat zeer vleiend was voor den man, die een standaardwerk over
heraldiek had geschreven. Niet

Noord en Zuid. Jaargang 17

495
altijd was echter het anagram vleiend. Van W i l l i a m N o y , den procureur generaal
van Koning Karel I en een personage dat nog al vreemd met de wet kon omspringen,
maakte men den letterkeer: ‘I m o y l i n L a w , i k m o r s m e t d e w e t .’ Het
geestigste anagram betrof een dame uit de onrustige dagen van Karel I. Het was
L a d y E l e a n o r D a v i e s , die zich verbeeldde een profetes te zijn en in die
hoedanigheid de troebelen aanstookte. Zij beweerde dat de geest van D a n i e l in
haar werkte, in welk geloof zij versterkt werd door een anagram op haar eigen naam,
dat ze evenwel zelf verzonnen had, nam. ‘R e v e a l O D a n i e l ,’ o p e n b a a r , dat
is: p r o f e t e e r o D a n i e l ! Zij lette blijkbaar niet veel op een letter meer of minder.
De opgewonden dame werd echter met haar eigen wapenen verslagen. Toen een
vergadering van bisschoppen te vergeefs trachtte ‘haar zondige fantasie’ te bezweren,
kwam een geestelijke op den gelukkigen inval een nieuw anagram saam te stellen,
dat haar profetische ingevingen voor goed tot zwijgen bracht; het luidde:
Dame Eleanor Davies,
‘N e v e r s o m a d a L a d i e !’
Zie daarover D'Israeli's Curiosities.
Bekend is ook het gelukkige anagram op H o r a c e N e l s o n , den overwinnaar
bij Aboukir. Dr. Burney complimenteerde hem eenmaal met den letterkeer:
Horatio Nelson,
‘H o n o r e s t a N i l o .’
Nog een paar op mannen uit de letterkundige geschiedenis van Engeland wil ik
medeelen. De dichter uit den tijd van Milton, E d m u n d Wa l l e r werd eenmaal
verrast met het volgende distichon:
‘His brows need not with lawrel to be bound,
Since in his n a m e with L a w r e l he is crown'd,’

De andere letterkeer is van J o h n B u n y a n op zijn eigen naam. De vrome
ketellapper, die in de gevangenis een boek geschreven heeft, dat na den Bijbel en
Shakespeare in Engeland het meest herdrukt is, die weergalooze a l l e g o r i e getiteld
‘A P i l g r i m s P r o g r e s s ’, in het Nederlandsch bij duizenden herdrukt onder den
titel: ‘Eens Christens reize naar de Eeuwigheid’, die eenvoudige man uit het volk in
den veelbewogen tijd van Karel I en het Protectoraat, kon niet alleen zeer humoristisch
zijn, maar
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zich ook zeer kras uitlaten tegenover zondaren en onverschilligen. En als zij zich
gekwetst achtten door zijn uitvallen, dan wees hij hun op het anagram van zijn naam:
‘N o h o n y i n a B.’
De spelling was gewoon in die dagen en de letter B (Bunyan) was tevens de uitspraak
van b e e , honigbij.
Men merkt wel dat de Engelschen in de 16e en 17e eeuw niet minder met het
anagram waren ingenomen dan de Franschen en de Nederlanders. Men bracht ze
zelfs in rijm, zoo als uit het oude couplet blijkt:
‘L i v e , v i l e and e v i l have the selfsame letters,
They l i v e but v i l e whom e v i l holds in fetters.’

Dezelfde letters in l i v e , leven; v i l e , gemeen, laag, en e v i l , kwaad, hielden de
opmerking in die tot het rijmpje aanleiding gaf. Dergelijke anagrams behooren tot
de populaire soort, evenals het oude en welbekende a s t r o n o m e r , sterrekundige,
in letterkeer: m o o n - s t a r e r , maankijker. Bij groote gebeurtenissen is men vooral
tot het anagram geneigd. Toen Koningin Victoria 50 jaar geregeerd had, ging het
volgende anagram van mond tot mond:
Q u e e n V i c t o r i a 's j u b i l e e y e a r ,
‘I r e q u i r e l o v e i n a s u b j e c t .’

En eindelijk wijst de geschiedenis op een anagram, dat gevormd werd uit de eerste
letters van de namen der personen die een ministerie uitmaakten, een zeer bekend
anagram trouwens; ook in het Nederlandsch sprak men van het kabaal ministerie,
een beruchte vereeniging van staatslieden door Karel II tot bereiking van zijn politieke
plannen saamgesteld, waarvan het verbond met Lodewijk XIV in 1672 het gevolg
was. De namen dier ministers waren: Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington en
Lauderdale, wier aanvangsletters het woord C a b a l vormden, gelijk men ziet.
Nog enkele anagrams in andere talen zijn min of meer bekend geworden.
Het bekende woord van Pilatus, toen hij als rechter over Jezus gezeten was: ‘Wa t
i s w a a r h e i d !’ (Evang. van Joh. XVIII, 30) werd in het Latijn aldus omgezet:
Q u i d e s t Ve r i t a s ?
‘E s t v i r q u i a d e s t ,’

‘het is de man die voor u staat,’
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Celspérius van Regensburg, die zelf een uitgebreid boek over anagrams geschreven
heeft, voegde zijn lastige vrouw (Lat. m u l i e r ) toe: ‘I l e m u r : ga weg, spooksel!’
Van Gustaaf (G u s t a v u s ) maakte men: A u g u s t u s . Zoo vormde men van den
beroemden arts G a l e n u s het woord: A n g e l u s , om hem daardoor tot Engel der
wetenschap en der lijdende menschheid te verheffen.
Calvijn (C a l v i n u s ) gaf zijn Institutiones uit onder den naam op het titelblad
Alcuinus, den naam van den beroemden geleerde aan het hof van Karel den Groote.
En M o n t e c u c u l i maakte van zijn eigen naam het anagram: c e n t u m o c u l i .
En een zeer twijfelachtige toespeling op de verdienste van den Silesischen dichter
S c h n e i d e r r e i t vindt men in het anagram waartoe zijn naam uitlokte:
R i e s e n d i c h t e r . Dat schrijvers niet altijd op hun eigen naam, maar ook met
toespeling op de strekking van hun werk een letterkeer verzinnen, waarachter zij
zich verbergen, blijkt uit een werkje, dat eenige jaren geleden uitkwam en waarin
een soort van U t o p i a beschreven werd, later gevolgd door Bellamy's ‘Het jaar
2000.’ Dat werkje verscheen onder den pseudoniem: E r e w h o n , dat duidelijk laat
lezen: n o w h e r e , n e r g e n s .
De Berliners zijn ingenomen met het anagram op den Latijnschen naam hunner
stad, B e r o l i n u m , waarvan de letterkeer is: L u m e n o r b i , het licht der wereld,
dat ergens op een kerktoren van de stad gevonden werd, zonder dat men den oorsprong
er van kon ontdekken.
En hierbij willen wij het laten, schoon het onderwerp nog lang niet is uitgeput,
zooals men denken kan.
Men zal uit de gegeven voorbeelden zien, dat niet alle anagrams even gelukkig
zijn. De goed-gelukte evenwel blijven in iedere letterkundige geschiedenis van
beteekenis en zullen nog steeds de opmerkzaamheid trekken, zoo zij een verrassend
verband met persoon of gebeurtenis weergeven of van eene vernuftige vinding
getuigen. Onze eigen letterkundige geschiedenis geeft er voorbeelden van. Ook de
geringste bijzonderheden die de Renaissance kenmerken verdienen de aandacht.
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No. 54. - Nog een dichter-portret. P.A. de Genestet.
Ik kom nog eenmaal op No. 43 terug: D i c h t e r s b i j h u n p o r t r e t t e n . Het
bijschrift van de G e n e s t e t ter begeleiding van zijn beeltenis aan Prof. van Vloten
ontbreekt daar. Men zal het ook vergeefs in de ‘volledige Dichtwerken’ zoeken: de
dichterzelf heeft het nooit openbaar gemaakt. Het komt het eerst voor in het tweede
deel van de ‘Bloemlezing uit de Nederlandsche Dichters der Negentiende eeuw door
Dr. J. van Vloten,’ Deventer, 1862, en is dus een jaar na 's dichters dood verschenen.
De dichter heeft zijn boutade blijkbaar niet voor het publiek bestemd. Daar door de
eigenaars van de Genestets dichtwerken aan Dr. van Vloten, den samensteller der
bloemlezing, geweigerd werd iets over te nemen, voegde hij bij zijn belangrijk
levensbericht, behalve eenige strofen uit den juist verschenen F a n t a s i o , het
bedoelde bijschrift als een tot heden onuitgegeven bijdrage ter vergoeding van het
ontbrekende. Dr. Van Vloten zegt aan het slot van zijn levensbericht:
‘Wij voegen er voorts de schertsende regel of wat aan toe, door den dichter aan
zijn mislukt portret, in de A u r o r a voor 1855, gewijd en i n z i j n h a n d s c h r i f t
o n d e r o n s b e r u s t e n d .’
Of het bezit van het handschrift de openbaarmaking rechtvaardigde hebben wij
niet te beslissen. In de ‘Bloemlezing’, blz, 607 van den oorspronkelijken druk, leest
men het volgendende:

Op een mislukt Portret.
P.A. d e G e n e s t e t is 't niet,
Goddank! dien ge op dit prentjen ziet;
Die kijkt, bij gratie der natuur,
Wat minder scheel, wat minder zuur;
Die heeft in 't leven nog wel schik;
Ook zijn 's mans lippen niet zoo dik,
Vooral hangt nooit of nimmermeer
Zijn onderlip zoo pruilend neer; En zegt Taurel: nu ja, maar 't is
Toch zijn portret, zijn beeltenis,
Dan liegen hij en 't plaatjen saam,
En daarvoor teekende ik mijn naam

Men ziet, de anders zoo blijmoedige dichter was alles behalve tevreden met zijn
portret in de A u r o r a . Wij weten nn, dat hij die ontevredenheid bij eigen beeltenis
met onderscheiden andere dichters deelde. De lezer zal overigens wel begrijpen, dat
Taurel de naam was van den graveur. Het portret voor de latere uitgaven
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der volledige dichtwerken is niet dat van genoemden graveur, maar van P.J. Arendsen.
Dit tot troost van degenen, die in het bezit zijn van een dier uitgaven en thans in de
meening zouden verkeeren, dat zij een afgekeurd portret van den dichter bezaten.
Ook het portret der laatste Volksuitgave heeft een anderen teekenaar, nam A. de
Vries, terwijl de graveur de welbekende kunstenaar Steelink is. Het portret van Taurel
schijnt dus op aandrang van den dichter voor goed te zijn opgegeven. De geïllustreerde
uitgave heeft het portret van den reeds genoemden - en laat ik er bijvoegen
hoogstverdienstelijken graveur Arendsen. Onder de illustratiën zijn die van Rochussen
de belangrijkste en meest karakteristieke. Daar er tal van illustratiën bij proza en
gedichten van onze auteurs door den origineelen Rochussen geteekend zijn, vestigen
wij de aandacht van onze onderwijzers die oog voor de Kunst hebben, op de
reproducties van den genialen teekenaar en schilder. Zulke ‘verluchtingen’ of
illustraties vormen een gewichtig bestanddeel van goede uitgaven, en het wordt tijd
de gewone onverschilligheid daaromtrent te laten varen. Onderwijzers moet de
ontwikkeling van eigen kunstzin geen onverschillige zaak zijn.
(Wordt voortgezet).
A.S. KOK.
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Van Koetsveld's Schetsen uit de pastorij te Mastland. (9e druk.)
XVII. De Begrafenis.
II.
253. M e t b e v e n d e r h a n d e n , g e k r o m d e r r u g . - Waarom is de eerste dezer
beide comparatieven bepaald af te keuren, de tweede - ofschoon weinig in gebruik
- toch goed? Verg. Het Woordenboek i.v. Gekromd.
Weesje. - Diminutiefvorm van Middelnederduitsch Wese, Nieuwhoogduitsch Wiese
= Ned. Weiland. - Zoo ook Priëel, uit Middelnederlandsch priëel (prôieel) en dit uit
Oudfransch preel (proiel), eigenlijk = kleine weide, in orde gebracht of aangelegd
grasperk.
255. Ergo ook het gesprokene. - Logica of sofisme?
Hierover is de schrijver het blijkbaar met zich zelf niet eens. Althans hij brengt
blz. 258 dezelfde ‘gewetensvraag’ nog eens te berde.
256. Mijn preeken het zinnebeeld der onbegrijpelijkheid! - Zeker een treurige
ontdekking voor den predikant. Toch is er veel waars in. De weinige in dit opzicht
goeden niet te na gesproken, zijn onze predikanten in dorp en stad in den regel te
hoog voor den onontwikkelden minderen man. Ze veronderstellen maar al te vaak
bij hun gehoor een bijbelkennis en eene encyclopedische kennis, die ver te zoeken
is; zij spreken het Nederlandsch, de kleine luiden hun landspraak. Daarbij spreken
ze veelal in samengestelde volzinnen. Hebben die eenigen omvang, is de inhoud ook
slechts een weinig boven hun bevatting, en worden ze ook maar eenigszins rad
uitgesproken bovendien, dan draaft de prediker kalm door, in de verte niet
vermoedend, welk een aanmerkelijk percentage van zijn gehoor is achtergebleven,
die later welbehaaglijk aan den weg gezeten het fraaie rijdier nog

Noord en Zuid. Jaargang 17

501
een enkele maal zijn equestrische toeren zien verrichten, maar er niet aan denken het
te volgen in zijn vaart.
258. De vergulde krullen. - Hoofdtooisels van de vrouwen op de Zuidhollandsche
eilanden, evenals het gouden oorijzer der Friezinnen. Bij de boerinnen zijn de krullen
van goud; bij de vrouwen en dochters van arbeiders verguld.
Uitdrukking van hooger zieleleven. - Waarom werkt de aanwezigheid der komma
achter dit laatste woord bepaald zinstorend?
Droevig was de figuur, die Horst maakte. - Dit doet denken aan den ridder van
de droevige figuur, een bespottelijk personaadje uit Cervantes' Don Quixote de la
Mancha, meer bekend als Don Quichot.
Men lette op de tweeërlei beteekenis van droevig hier, waar het in twee
opeenvolgende regels tweemaal voorkomt. Een kleine handgreep van den humorist,
waarmee een groot effect wordt verkregen.
De Herdersdichten, ‘Het Herdersdicht, de herderszang of de bucolische poëzie
(van het Grieksche βουх λος (boukólos) koeherder) drukt de gewaarwordingen uit
van menschen, welke zich in dien eenvoudigen, onbeschaafden natuurstaat bevinden,
waarin het herdersbedrijf in hunne nog zeer beperkte behoeften voorziet.’ - Na de
herleving der letteren (2e helft der 16e eeuw) - de tweede zoogenaamde renaissance
- werd het herdersdicht verbasterd, daar men de herders de gekunstelde taal der
beschaving en der overgevoeligheid in den mond legde. Onder de Nederlandsche
dichters, die zich op herderskout en veldzangen toelegden, bekleeden Hooft en Poot
een eervolle plaats.
Een Arkadisch herder. - Zie hieromtrent het aangeteekende bij blz. 221.
De Pretendent. - Hij die dingt naar de hand der schoone. Van dezen pretendent
tot den pretendent naar de koningskroon is maar één stap (in taalkundigen zin altijd).
Maar zeker zou onze elegante jonkers.... - Aardige gedachte, aardig uitgewerkt:
onze steedsche fatjes, gearmband en gebinocled, tot over de enkels in de slijk badend,
zwoegend om onder het melkjuk het evenwicht te bewaren! - En dan deze opmerking,
hoe het jeugdige bloed hun bekoelen zou,.... als de warme melk in het kille koper. Hier is Van Koetsveld dichter.
Verspieden. - Lees bespieden. Het verschil?
259. De menschen en négligé. - D.i. in huis- of nachtgewaad, ochtendjapon,
kamerkleed. Hier beteekent het: in hun gewone doen.
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Haar onverschillige vreemdelingen. - Let wel, dat haar hier geen bezittelijk, maar
persoonlijk voornw. in den datief is.
260. Bemoeizieke en knorrige liefde, langzame trouw. - Wat een pessimisme ligt
daar opgesloten in die drie adjectieven!
261.... waaruit, zonder dat gij het bemerktet of ze afdroogdet, twee groote tranen
u langs de wangen biggelden. - Waaraan ligt het, dat die zin, althans bij de eerste
lezing, aan helderheid te wenschen overlaat? M.i. daaraan, dat we er wel aan gewoon
zijn, dat de zelfstandigheid, door het pers. v.n.w. beteekend, eerst na dat pronomen
genoemd wordt.
Voor 't overige doen die twee groote langs de wangen biggelende tranen denken
aan een van Ten Kate's Bragiaantjes:
..............
En dan, bij dat kuische maantjen,
Zoet Charlotjen of Heleentjen!
Past een diep aandoenlijk traantjen,
Heet en ziltig, en - maar ééntjen!
Mijmering (bij een damesportret uit den pruikentijd).

262. Er is meer haast bij ons werk, meer waarde in ons evangelie, als men van het
graf komt. - De bedoeling van dien grooteren haast, enz. zal wel zijn: Wij predikanten
grijpen ons meer aan, spannen ons meer in, de ijver voor ons werk wordt grooter, en
- de waarde van onzen evangeliearbeid is hooger, als wij van het graf terugkeeren.
Tot deze opvatting kwam ik door vergelijking met de Duitsche vertaling (van Pfarrer
H.R. Schollenbruch - zie boven), alwaar het heet: ‘Es gibt mehr Arbeit mehr Eile,
und in unserm Evangelium ist mehr Werth, wenn....’
Een droevige doode. - Merkwaardig voorbeeld van gebrekkige gedachtenuiting.
Hier wordt de gemoedstoestand van den nablijvende door de taal toegekend aan de
oorzaak van dien toestand. Vergelijk hiermede de vrij veelvuldig voorkomende
vervanging van bijv. nw. door bijwoord en omgekeerd, als in: ‘Jetje breit al en aardige
kous.’ (Busken Huet.)
Het was immers al huichelaar wat er aan was? - Twee vragen. Het slaat terug op
den te voren genoemden Horst, winkelier, het laatst aangeduid door zoo iemand. Hoe
is dat onzijdige pers. voornw. hier te rechtvaardigen? Ten tweede: Waarbij behoort
al, en hoe definiëert gij het taalkundig?
263. En verslaafde zich als met woede aan den drank. - Zijn
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‘zich aan den drank verslaven’ en ‘met woede’ vereenigbare begrippen? Den sleutel
tot dezen wellicht niet geheel onberispelijken zin vinden wij vier regels verder: ‘hij
dronk als een radelooze’.
264. Ongewoon en ongewacht, Alliteratie. Een keurig schrijver is als een vrouw.
Hij versmaadt geen kleine kleinigheid om aan zijn stijl die bekoorlijkheid te geven,
die het lezend publiek voor hem inneemt, zonder dat het weet waarom. Verg. 261
(onder), waar Altolf ongenood en ongeweigerd de studeerkamer binnentreedt. Zie
ook beneden 208, r. 3: ‘raden en redden.’
Ik twijfel bijna, of die gedachte.... groote eer in te leggen is. - Nieuw bewijs, als
het nog noodig was, èn van de waarheidsliefde èn van de zelfkennis van den
predikant-auteur.
265..... hoewel ik van Gods almagt alleen daarvan eenige uitwerking wachtte op
dit verhard gemoed. - Bedoeling: Ik verwachtte, niet van eigen zwakheid tegenover
zoo groote mate van verdorvenheid, maar van Gods almacht alleen, eenige uitwerking
van mijne strafrede. Wederom heeft de Duitsche vertaling van Schollenbruch ook
hier het oorspronkelijke overtroffen. Men oordeele: ‘.... mit einer ersten Strafpredigt
auf den Lippen, wenngleich ich nur von Gottes Almacht einigen Einfluss auf dies
verhärtete Gemüth erwartete.’
267. De hevige tooneelen tusschen de vrouws familie en Merrigje. - De uitdrukking
‘de vrouws familie’ is een voorbeeld in den trant van: zijn brave bruidjes hart
(Staring), in een lelies blanke schoot (Bilderdijk)
De s geldt hier niet alleen het substantief, maar ook de daaraan voorafgaande
lidwoorden of voornaamwoorden.
Horst moest zich beslissen. Zeer afkeurenswaardig gallicisme: se décider.
268..... wanneer hij door een bezadigd karakter zich man getoond had. - Is man
hier zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord?
Oude bekenden spotteden. - Wij zeggen ook in den verl. tijd spotten. Waarom is
dit Weilandsche verlengstuk den geheel overbodig?
269. Doos van Pandora. - Zie het aangehaalde blz. 88. Vrouwelijke hartstocht
(beter; de zondige hartstocht eener vrouw) - eene doos van Pandora! Ja, inzoover
een legio zonden het gevolg kan zijn van die eene; maar waar is hier de hoop, die op
den bodem der doos achterblijft?
272..... op een eerbiedigen afstand. - Deze woorden komen vaak voor als een
staande of vaste uitdrukking, zonder dat men
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blijkbaar aan eer bieden denkt. Hoe is het er hier mee gesteld?
‘Beter’, zegt de Prediker, ‘is de dag des Doods....’ - Ecclesiastes of Prediker,
hebreeuwsch Koheleth, d.i. volksleeraar, is de naam van een der zedenkundige boeken
des Ouden Testaments. Daarin vindt men voorgesteld, dat geenszins door aardsche
grootheid en zingenot, maar alleen door ware godsvrucht rust des gemoeds en alzoo
een duurzaam geluk verkregen wordt. Wel wordt Salomo als de schrijver vermeld,
doch men beweert op grond eener nauwgezette kritiek, dat het eerst na de
Babylonische ballingschap geschreven is.
De aangehaalde woorden: Beter is de dag des doods.... zijn te vinden Prediker VII:
1.
273. Bladzijden als deze, fragmenten van godsdienstige toespraken bevattend,
geven aan het werk iets hybridisch. Uit het oogpunt van kunst zou men ze gaarne
willen missen: ze zijn trouwens zeldzaam. Dubbel jammer, dat zulke fraaie
hoofdstukken als de twee ‘De Begrafenis’ getiteld, opstellen met onmiskenbaar talent
geschreven, geen meer artistiek slot hebben.

XVIII. Het Bezoek.
274. ‘Trouwe hond, trouwe pijp’. - Ongetwijfeld ligt de groote kracht van den
humorist v. Koetsveld in zijne denkbeelden. Maar de lezer merke op, hoe vaak onze
schrijver aardig met zijne adjectieven weet te goochelen. Zoo ook hier. Het zijn fijne
penseelstreekjes, maar zij missen hun effect niet.
Van dit jaar (1843). - Dit ‘(1843)’ is hoogst waarschijnlijk een van de vele
kunstgrepen door schrijver aangewend om zijn incognito te bewaren. Een feit is het,
dat de heer v. Koetsveld in 1835 of '36 Westmaas (Mastland) verlaten heeft, om het
beroep naar Berkel-en-Rodenrijs in te volgen, en dat hij in 1843 predikant was in
Schoonhoven.
‘.... als de Heere wil en wij leven’. - Jacobus 3:13.
276. Dutselen. - Frequentatief van dutsen, d.i. volgens v. Dale, loopen sukkelen,
van duts, ziekelijk mensch, sukkelaar, onnoozel mensch.
Is 't om Oom Jan niet te logenstraffen; is 't een gevolg van de nog niet geheel
geweken ziekte? De ‘stille tusschenspraak’ aan het einde dezer bladzijde biedt niet
veel geestigs. Hier slaapt Homerus.
277. Leuk. - L. houdt, volgens het Etymologisch Wdb. van
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Franck, geenerlei verband met luiken = sluiten, en beteekent mat, flauw, traag.
Afkomst onzeker.
278. Portorico, eigenlijk San Juan Baptista de Puérto Rico, een Westindisch eiland
aan Spanje behoorende. Het levert onder andere voortbrengselen veel voortreffelijke
tabak.
Maryland, een der Vereenigde Staten van N. Amerika, omvat het oeverland der
Chesepeakbaai, en strekt zich uit tusschen Pennsylvanië, Delaware en Virginia. Een
zijner voornaamste voortbrengselen is tabak.
Hij beslist over het lot van Turkije en Spanje. - D.i. hij koopt of verkoopt Turksche
en Spaansche staatspapieren, al naar hij meent dat de kansen op welvaart voor die
landen gestegen of gedaald zijn.
De Franschen met hunne regie (spr. rézji). D.i. beheer van zekeren handelstak
door den Staat zelven. De meest bekende regie is die van de tabak in Frankrijk.
279. Landziekte, d.i. ziekte aan een land bijzonder eigen (v. Dale). Verg. Landziekte
in Waarheid en Droomen, waar het woord epidemie beteekent. Zie Noord en Zuid,
XV, 530.
De Afgescheidene Scholtianen en muiters. (Zie het aangeteekende bij blz. 113,
ald. De afscheiding in onze kerk.) Dit laatste omdat zij in verzet kwamen tegen de
alles behalve liberale maatregelen der Regeering. De Génestet had toen nog niet het
advies gegeven aan hen, die vóór uitzetten uit de kerk waren:
‘Zet liever gij uw kerk wat uit.’
Nieuwe-werk, west-einde der stad Rotterdam, grenzende aan het toenmalige
Delfshaven;
Plantage, aan de oostelijke grens, nabij Kralingen;
De Heul, noordergrens, tegen Hillegersberg;
De Boompjes, aan de Maas, in het Zuiden.
280. Char-à-bancs, open wagen met zitbanken langs de zijden.
Reticuul, ook reticule, van lat. reticŭlum = netje, dames-werkzakje.
De aankomst van Oom Jan en famielje in den char-à-bancs is afgebeeld op het
omslag van den 7en druk - een volksuitgave, 1874. De prent stelt oom Jan voor op
het oogenblik dat hij ds. v. Koetsveld den zak tabak in de hand duwt: ‘Daar, jongen,
zoolang je rookt,....’ Tante houdt een der flesschen wijn in de hand. Het geheel is
zoo weinig smaakvol, dat de volgende druk wederom met den klassieken haan prijkt.
281. Zich verbroederen, fr. se fraterniser.
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282. .... wanneer die vaste principes hen niet verhinderen, achtingswaardige menschen
en oprechte Christenen te zijn. - Gallicisme:.... ne les empêchent pas d'être.... Beletten
voor verhinderen verdient hier de voorkeur.
284. Mijn roede meiboom. - Hoogst waarschijnlijk een drukfout voor meidoorn.
285. Nog al goede kanalen.... kruiwagen noodig. - Is de gedachte-uiting richtig?
Waar zit de fout?
286. Boekzaal. - Zie het aangeteekende bij blz. 177, ald. De laatste boekzaal.
Om goede waar te brengen en bekend te maken, waar die vergeten werd. - Foutieve
stijl. Waar zit de hapering? In de dooreenhaspeling van de eigenlijke en figuurlijke
beteekenis van kruiwagen.
Ongevergde bemoeizucht. - Is bemoeizucht niet altijd en per se ongevergd?
Geen zweem van misnoegen was meer te onderkennen. - Zie Het Wdb. i.v.
Onderkennen, en bepaal in welke rubriek v. Koetsveld's volzin thuis zou behooren.
Zie ook de Aanmerking aan het einde van het artikel.
287. De goede smaak mijner vrouw in het aanrichten, en mijner familie in het
opruimen van de tafel. - Merk op, dat ‘smaak’ hier eerst in figuurlijken, daarna in
eigenlijken zin gebezigd wordt. Verg. het aangeteekende bij ‘kruiwagen,’ vorige
blz., en overtuig u, dat hier niet, zooals daar dooreenhaspeling, maar nette scheiding
van denkbeelden, tegenstelling is. Deze zin zit goed ineen en maakt een humoristisch
effect.
Paterstuk. - Tusschenrib van een rund, het fijnste vleesch. Verg. Patersvaatje,
alsmede Dominees-stuk.
Wat graagt de buitenlucht! - Graagt van gragen, d.i. graag maken. Dit woord
geeft noch v. Dale (1e druk 1874), noch de Woordenlijst van De Vries en Te Winkel,
vierde uitgave, bewerkt door Dr. A. Kluyver, 1893. Maar Het Wdb. geeft het als
bedr., onz. en onpersoonlijk werkwoord, en haalt dezen zin uit de Pastorij als
bewijsplaats aan.
288. De tafelgesprekken sinds Plato's tijd. - Plato, een van de beroemdste
wijsgeeren der oudheid (420-347 v. C.), legde zich aanvankelijk op de dichtkunst
toe. Zijne Tafelgesprekken munten uit door veel geest.
Het hoofd neder te leggen op mijn Trommius. - Abraham Trommius, een bekend
Nederl. godgeleerde (1633-1719) schreef o.m.a.:
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Nederlandsche Concordantie des Bijbels (1665-1700, 3 dln.; 1750, 3 dln.), waaraan
hij 28 jaren gearbeid heeft, een werk dat nu nog zeer gewaardeerd wordt. Behalve
bovenbedoelde uitgaven bestaat er nog eene in éen deel, Gorinchem, J. Van Hoeve
Jr., (zonder jaartal).
En nu moest ik mij nog laten overreden. - De heer Van Koetsveld maakt overal in
zijn werk den indruk, dat hij een man van karakter is, behalve in zijn verhouding tot
Oom Jan.
289. Om ver geworpen. - Wij schrijven omvergeworpen aaneen. (Niet aan één,
zooals V. Koetsveld op zijn Siegenbeeksch schrijven zou). Men leze Dr. L.A. te
Winkel, Leerboek der Ned. Spelling, het zesde en vooral het zevende hoofdstuk.
(Regels voor het herkennen der samengestelde woorden).
Voor dit laatste tempo. - Behalve tijdmaat in de muziek beteekent tempo ook:
afgemeten beweging, handgreep bij het exerceeren, meer bepaald bij de behandeling
van het geweer. De familie nu had dien dag koffie gedronken, gewandeld, gedineerd,
nu volgde nog het laatste tempo: het thee drinken in den koepel.
Goed eten en drinken: en dan - nog iets. - Onze auteur schijnt aan dat ‘nog iets’,
wellicht van een knipoogje vergezeld, genoeg gehad te hebben. Ook de goede
verstaanders die dit lezen zullen, hebben zeker aan dat halve woord genoeg.
290. Valreep. - Touw van het scheepsboord, afhangende op de plaats, waar men
‘van boord op- en afstijgt’, en dienende om hem, die de trap opkomt of afgaat, te
helpen. Vandaar een glaasjen op de valreep. d.i. een glaasje tot afscheid.
Valeriaan. - Een krampstillend middel.

XIX. Onverwacht besluit.
291. Historia morbi. - Geschiedenis (beschrijving) der ziekte.
292. Hinc illae lacrymae! Vandaar die tranen! Het is een zeer oud gevleugeld
woord, reeds door Cicero en Horatius aangehaald, en ontleend aan een blijspel van
Terentius, getiteld Andria, 1e Bedrijf, 1e tooneel. Simo verhaalt daar, hoe hij zich
eerst verheugd heeft zijnen zoon Pamphilus, bij de begrafenis van een jong buurmeisje
tranen te hebben zien storten; hij vond daarin het bewijs van fijn gevoel. Intusschen
was hem onder de rouwdragenden een jong meisje in het oog gevallen, dat er zeer
lief uitzag, en
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in wie hij de zuster der overledene herkende. Dat deed hem begrijpen, waarom zijn
zoon zóo bittere tranen stortte. ‘Nu vat ik het,’ riep hij:
‘Hinc illae lacrimae!’
Van Koetsveld is niet zeer gelukkig in de wijze, waarop hij deze aanhaling hier te
pas brengt.
Boven den tand raken. - Beeldspraak ontleend aan de natuurlijke historie van het
paard. Als het paard 2½ jaar oud is, vallen de voorste tanden uit, 2 onder 2 boven,
een jaar later de volgende vier, en nog een jaar later de daarop volgende vier; het
zich vullen der holten geschiedt even regelmatig. Als het paard acht jaar oud is, is
de tandenwisseling afgeloopen: dan is het paard boven den tand. Men begrijpt nu,
wat er bedoeld wordt, als men van een meisje zegt, dat zij zoetjes aan boven den
tand raakt.
295. Ex officio. - Ambtshalve.
Een grensplaats in Limburg of Noord-Brabant, de besluiten der Londensche
conferentie. - De Londensche Conferentie hierbedoeld vergaderde in 1830 en volgende
jaren om langs vredelievenden weg de zaak van den Belgischen opstand te regelen.
Eerst in 1839 is aan die verwikkelingen een einde gekomen bij den vrede van Londen,
en de officiëele scheiding (liquidatie) der vroeger vereenigde deelen kwam eerst tot
stand den 19en October 1842. Vele jaren lang wachtten derhalve de grensdorpen in
Limburg en Noord Brabant, op welke wijze de Londensche Conferentie over hen
beschikken zou. En zij wachtten met lijdzaamheid, dewijl hunne bevolking
grootendeels onverschillig was, aan welke van beide rijken zij zou toegevoegd
worden.
In qualiteit. - In hoedanigheid, nl. als bekleeder van een kerkelijke of burgerlijke
waardigheid.
296. In optima forma. - (lat.). In den besten vorm.
De keuvel. - (Zie het aanget. blz. 244).
297, Niets in mijne rede zou veranderen. - Waardeer de eerlijkheid van den
schrijver, die tusschen de regels door laat lezen, dat, indien hij niet gebonden was
geweest aan zijn geschreven preek, de verzoeking hem wellicht te machtig zou
geweest zijn om opzettelijk blijk te geven van een denkwijs in overeenstemming met
de vermoedelijke ‘richting’ van de hoorders.
Diezelfde eerlijkheid komt nog eens uit, een twaalftal regels lager, waar de schrijver
ons veroorlooft te vermoeden, dat er ook soms
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iets werktuiglijks kleven kan aan het gebed van een predikant.
Voldoen aan een rekening. - De zucht om een min of meer aardige tegenstelling
te hebben, speelt hier den schr. dubbel parten. Ten eerste voldoet men de rekening,
niet aan d.r.; ten tweede voldoet men evenmin aan iemands vragen. Wel kan men
aan iemands nieuwsgierigheid en aan een verzoek voldoen.
298. Cum suis. - (lat.) met de zijnen.
Het bezoek van oom Jan was doorgestaan. - En oom Jan had nog wel tabak
meegebracht, en wijn, en een bundel recepten, en - (wat voorzeker een eigenaardig
licht werpt op de onevenredigheid der predikants-traktementen in die dagen en de
levensbehoeften van een predikantsgezin) en - ook afleggertjes. - Toch is het geen
ondankbaarheid van de zijde van onzen schrijver, maar veeleer zijn zucht, die tallooze
malen in het boek uitkomt, om te poseeren als slachtoffer, als zwakke, als een die
ontzien moet worden, ook vaak als overgevoelig mensch, o.a. blz. 261 en 262. Die
zucht is wellicht gevolg van de richting der romantische school in de eerste helft
onzer eeuw, toen inzonderheid Duitsche dichters streefden naar het bovennatuurlijke,
het zonderlinge en overdrevene.
Het aanschijn der eeuwigheid. - D.i. het aanzien of aanschouwen, de aanblik op
de eeuwigheid. Zie Het Wdb. i.v. Aanschijn 1, b).
Pectus est, quod disertos facit. - (lat.) Het hart maakt welsprekend.
Négligé. - Huisjapon, huisjas, morgenkleeding, nachtgewaad. Beteekent hier:
gewone doen.
299. In folio. Op een groot vel papier geschreven.
In forma. - In den (behoorlijken) vorm.
De begeleidende missive - een schriftuur, waarin nauwkeurig de bestanddeelen
van het predikants-traktement en de bronnen waaruit het vloeien moet (behalve de
vaste jaarwedde van pastoralia e.a) worden opgesomd.
Voor twaalf stuivers port. - Die hooge vracht dagteekent van vóór 12 April 1850,
toen een nieuwe wet op de posterijen het brievenvervoer tot een staatsmonopolie
maakte, en het porto aanmerkelijk goedkooper werd dan het tot dien tijd was. De
wet van 22 Juli 1870 heeft den tweeden stap in de goede richting gedaan.
Daar henen gaan. - Germanisme: dahingehn. Is voorbijgaan beter?
301. Van een dorp naar een stad! - De schrijver doet het hier voorkomen, alsof
hij van Mastland (Westmaas) naar X, d.i. Schoonhoven vertrokken zou zijn. Historisch
is, dat hij van 1830-
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1835 te Westmaas; tot '38 te Berkel en Rodenrijs; tot '49 te Schoonhoven; tot '83 te
's Gravenhage predikant geweest is. De Schetsen uit de Pastorie te Mastland danken
haar ontstaan aan zijn pastorale leven in zijn beide dorpsgemeenten.
Pro forma. - Voor den (uiterlijken) vorm.
302. De proponentenjagt. - Er was in 1835 overvloed van proponenten, zoodat
een vertrekkend leeraar bestormd werd door liefhebbers, die om de gunst en
recommandatie verzochten.
303. Wier licht ik niet wilde laten betimmeren! - Bedoeling: volgens het publiek
(dat bij onbekendheid met motieven zelden welwillend of zacht oordeelt) verschafte
ik zooveel mogelijk predikbeurten aan mijn vrienden, daarbij andere verdienstelijke
proponenten uitsluitende, opdat niet de gaven dezer laatsten die mijner vrienden
zouden in de schaduw stellen. De uitdrukking, die Van Koetsveld zelf aan het publiek
schijnt ontleend te hebben, is ontleend aan het bouwen van een muur of gebouw in
de nabijheid van buurmans lichtraam, zoodat dezen ‘het licht betimmerd’ wordt.
Wat hebben wij al een nasleep! - Definieër dit al taalkundig.
305. Exegese. - Verklaring, uitlegging.
Des Maandags morgens. - Is deze vorm te verdedigen? of verkiest gij: des
Maandags, 's morgens; of wel: des Maandagmorgens?
Ten minste met een rein gewisse. Bedoeling: althans indien zij met een rein geweten
hun oude woonplaats kunnen verlaten. 307. Burgerlijk-geestelijk. - Twee woorden uit de Tale Kanaäns. - Wie burgerlijk
onberispelijk van wandel is, leeft midden in de wereld, zoolang hij onbekeerd is.
De vijfde druk (1853) heeft als titelvignet een afbeelding van den vertrekkenden
leeraar. Men ziet de reiskoets in de dorpsstraat, een (naar men zegt zeer welgelijkend)
miniatuurportretje van Van Koetsveld, voorts eenige dorpsnotabiliteiten en ook baas Perkers met de slaapmuts, en Teunis Raapland. Het plaatje is veel mooier dan
de leelijke prent die de volksuitgave van 1874 ontsiert, en veel belangwekkender
dan ‘Burgemeesters haan.’
308. Ik worde uitgeroeid. - Welke taalkundige vorm is worde?
311. De eer en zaak van onzen dierbaren Zaligmaker is daarmede zoo naauw
verbonden. - Wordt de Heiland hier niet voorgesteld als afhankelijk van de meer- of
mindere eer, die stervelingen hem bewijzen?
J.C. GROOTHUIS.
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Concrete en abstracte substantieven.
(Vervolg van bl. 266.)
VI.
Eer dat wij voortgaan met het onderzoek van het vraagstuk, dat ons bezig houdt, is
het wenschelijk nog even de belangrijkste uitkomsten te constateeren, waartoe het
voorafgaande geleid heeft.
We hebben als verschijnselen in ons bewust zijn leeren kennen: gewaarwordingen,
voorstellingen en begrippen.
De gewaarwordingen werden gedefiniêerd als de elementen der voorstellingen
Om zulk een gewaarwording te isoleeren is altijd een zekere inspanning van het
bewustzijn noodig, daar er geen gewaarwording te bedenken is, die niet met een
andere is verbonden. Voor die inspanning gebruikten wij het woord abstractie, maar
voegden er bij, dat de term concentratie (nl. van het bewustzijn op het te isoleeren
element) juister zijn zou. Om uitsluitend aan de scherpte van een naaldepunt te
denken, moet ik de punt zelf wegdenken.
Die gewaarwordingen ordenen zich tot voorstellingen. Dat geschiedt spelend of
met meer of minder inspanning, m.a.w. volgens een reeks van graden van activiteit
van ons bewustzijn, heel laag beginnend, maar ook heel hoog kunnende stijgen, of
nog anders gezegd: het willen neemt meer of minder energiek deel aan die vorming.
Die voorstellingen zijn òf zeer bijzonder, zeer individuëel, òf meer of minder
algemeen. Zij krijgen hetzij een typisch, hetzij een algemeen karakter, door een
concentratie van het bewustzijn op de heerschende elementen in een bijzondere
voorstelling. Zoo kan de daardoor ontstane geconcentreerde voorstelling dienen als
representant voor een reeks van voorstellingen betreffende een zelfde ding (b.v. mijn
kamer) of voor een reeks voorstellingen van gelijksoortige
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dingen (een kamer). Maar bijzonder of algemeen, het zijn en blijven complexen van
gewaarwordingen, d.i. beelden.
Anders is het met de begrippen. Een begrip is een complex van oordeelen, die het
wezen van een ding omschrijven. Begrippen ontstaan door het nadenken over de
voorstellingen, en er bestaan dus evenzeer bijzondere als algemeene begrippen. Zij
beginnen met zeer onvolkomen en onnauwkeurig te zijn, maar naderen door ervaring
en studie langzaam tot een ideaal, nl. het wetenschappelijk begrip.
Nu kan een naam betrekking hebben op een voorstelling, maar ook op een begrip.
In het eerste geval is die naam een klankgewaarwording, die met de voorstelling
geassocieerd is, in het tweede geval een klank, die het begrip vertegenwoordigt en
dus als een symbool daarvan, als een gedachtemunt te beschouwen is.
Er zijn namen, waaraan zoowel een voorstelling als een begrip verbonden is, b.v.
stoom.
Er zijn er ook, die uitsluitend een begrip vertegenwoordigen, b v. beweegkracht.
Een begrip, waarnaast niet tevens een voorstelling staat, kunnen wij een abstract
begrip noemen. Als tegenstelling zijn dan die begrippen, waarmede wel een
voorstelling gepaard gaat, concreet. Wil men een begrip anders dan door de definitie
verduidelijken, dan kan dit geschieden door een opsomming van de concrete
begrippen, die er onder te brengen zijn. Zoo wordt het begrip beweegkracht verklaard,
door de vermelding, dat de kracht van menschen, van dieren, van den wind, van
stroomend water, van den stoom, van de electriciteit, enz. onder dat begrip te brengen
zijn.

VI.
Gewaarwordingen, voorstellingen en begrippen zijn alzoo verschijnselen in ons
bewustzijn en de n a m e n , die er aan verbonden zijn, hebben dus allereerst betrekking
op deze verschijnselen in ons. Zoo is het namelijk, als de zaak van den
psychologischen kant onderzoekt. Maar zoo is het met die namen niet gesteld in de
algemeen gangbare opvatting. En daarmede moeten wij rekening houden, want de
taal is niet het product van wetenschappelijk onderzoek, maar van de groote
meerderheid der tusschen schijn en werkelijkheid dwalende menschen. Die taal blijft
dan ook immer het duurzaamste monument van hun dwalingen en daardoor dan ook
zulk een groot gevaar voor de bestendiging er van. Elk geslacht
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opnieuw moet door onderwijs leeren, dat ‘de zon gaat op en onder’ slechts een manier
van spreken is.
Zoo staat het ook met de namen. Voigens de algemeene opvatting hebben die voor
een klein deel betrekking op dingen in ons eigen bewustzijn en in ons eigen organisme,
maar voor de groote rest op dingen buiten ons. Daardoor wordt het vraagstuk, dat
ons bezig houdt, zoo ingewikkeld. Wij moeten niet alleen nagaan, hoe de verhouding
is tusschen de woorden en de verschijnselen in ons, maar ook tusschen die woorden
en de dingen buiten ons.
Daarmede naderen wij het groote vraagstuk, dat vele eeuwen lang de denkers over
het wezen der dingen heeft bezig gehouden; de vraag nl. hoe ons bewustzijn er toe
komt, in de gewaarwordingen en voorstellingen, die zijn allereersten inhoud uitmaken,
de weerspiegeling van een ons omgevende werkelijkheid te zien, hoe het ons, d.i.
ons bewustzijn, klaar wordt, dat zijn inhoud geen droom, geen hallucinatie, maar
realiteit is.
De groote meerderheid der menschen heeft omtrent het bestaan van dit vraagstuk
in het geheel geen vermoeden. En als zij er voor het eerst van hooren, dan maakt dit
een eenigszins verbijsterenden indruk op hen. 't Is of hun de grond onder de voeten
dreigt weg te zinken, wanneer zij vernemen, dat ons bewustzijn niet de dingen en
verschijnselen om ons heen zou kennen, maar alleen den indruk, dien zij in dat
bewustzijn te weeg brengen; dat alle weten derhalve een subjectief karakter zou
dragen. Waar is dan nog eenig houvast?
Deze naïeve ongerustheid is een bekend gevolg van de oppervlakkige en
fragmentarische wijze, waarop philosophische waarheden gewoonlijk tot het groote
publiek doordringen, vooral waar het een vraagstuk geldt als het hier bedoelde,
waaromtrent in den loop der tijden tal van afwisselende meeningen geopperd zijn.
En hier sta ik zelf voor de groote moeilijkheid, dat in dit bestek en voor het hier
beoogde doel toch ook niet anders dan eenige zeer algemeene aanduidingen te geven
zijn. Intusschen kan ik er niet buiten, het althans te beproeven.
In het algemeen kan men zeggen, dat een mensch begint met objectivist te zijn.
Hij neemt de dingen om zich heen waar en vertrouwt er op, dat het beeld der wereld,
hetwelk hij door zijn zinnen ontvangt, inderdaad met die wereld in volkomen
overeenstemming verkeert. Het komt niet in hem op te vermoeden, dat de indrukken,
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die hij van die wereld krijgt, afhankelijk zouden kunnen zijn van de wijze, waarop
zijn bewustzijn waarneemt en denkt. En gelijk ik reeds opmerkte, het populaire
bewustzijn komt over die beschouwingswijze niet heen, doch het ondervindt er ook
niet veel last of moeite van.
Er zijn intusschen aanwijzingen, die het nadenken tot wantrouwen stemmen. Een
zelfbedrog van de meest kolossale afmetingen is het b.v. geweest, dat de menschheid,
een aantal eeuwen door, de aarde voor het centrum van het heelal gehouden heeft,
waarom een eindelooze reeks van werelden dagelijks gemoedelijk heen wentelden.
Maar ook dichterbij in onze omgeving ondervinden wij nu en dan, dat sommige
indrukken onzer zinnen correctie noodig hebben. Wij zitten in een stilstaanden trein
en moeten, als zich daarnaast een tweede in tegengestelde richting begint te bewegen,
naar de andere zijde van den wagon uitzien, om ons te overtuigen, dat we in
werkelijkheid nog stilstaan. We zien sommige kleuren bij kunstlicht anders dan over
dag. Wie electrisch licht of gasgloeilicht in zijn woning heeft, ondervindt dat de
straatlichten, die hij vroeger geel zag, een rossen gloed afgeven. Zoo begint hij te
bevroeden, dat de kleuren, die hij bij dag ziet, ook wel een gevolg kunnen zijn van
de samenstelling zijner oogen. Hij begrijpt, hoe het misschien mogelijk is, dat wat
hij groen noemt, op het oog van zijn buurman een anderen indruk maakt dan op het
zijne, al blijven ze beiden dien gezichtsindruk groen noemen, ja, dat er zelfs geen
middel bestaat, om daaromtrent tot zekerheid te komen, aangezien beiden van der
jeugd af geleerd hebben, aan die wellicht zeer verschillende gezichtsgewaarwordingen
den naam van groen te geven.
Door dergelijke ervaringen en overwegingen geleid, komen we er toe, den aard
van ons kennen wat beter in te zien; we beginnen s c h e i d i n g te maken tusschen
onze v o o r s t e l l i n g e n en de o b j e c t e n , waarvan zij de weerspiegeling zijn. En
heeft die scheiding voor ons denkend bewustzijn plaats gehad, dan dringen zich twee
belangrijke vragen aan ons op: 1o. hebben we ook voorstellingen, die niet
correspondeeren met objecten buiten ons? en 2o. zijn we zeker, dat onze voorstellingen
overeenkomen met de objecten buiten ons?
De eerste vraag is op bl. 253 en 254 van dezen jaargang buiten het hier besproken
vraagstuk om, reeds bevestigend beantwoord en de voorstellingen, die niet aan de
ervaring ontleend worden, werden daar verbeeldingen genoemd. De opmerking werd
er
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aan toegevoegd, dat die verbeeldingen betrekking kunnen hebben op objecten,
waarvan we, niet door eigen ervaring doch van hooren zeggen, aannemen dat ze in
werkelijkheid bestaan; maar dat er ook andere zijn, die we alleen als eigen
scheppingen van ons bewustzijn erkennen en waaraan we dus geen werkelijkheid
toeschrijven. Hier zou het de plaats zijn om te onderzoeken, hoe we er toe komen in
den eenen of den anderen zin te beslissen. Intusschen we moeten later toch op dit
onderwerp terugkomen en laten die vraag daarom hier ter zijde. Bovendien zal het
blijken, dat het antwoord daarop vanzelf volgt uit de beantwoording van de tweede
vraag.
Die vraag luidt dan: hoe hebben we de zekerheid, dat onze voorstellingen
overeenkomen met de objecten, waarvan ze afkomstig zijn? Bij het weinige, dat we
hier over dit onderwerp zeggen kunnen, moet allereerst opgemerkt worden, dat het
woord z e k e r h e i d een aantal beteekenissen hebben kan. Om te beginnen is er
d i r e c t e en i n d i r e c t e zekerheid, d.w.z. een zekerheid, onmiddellijk door
gewaarwording van en in het bewustzijn verkregen, en een andere zekerheid, die het
gevolg is van nadenken over het verband tusschen onze gewaarwordingen en de
oorzaken daarvan. Dit aangenomen zijnde, kunnen wij beginnen met te constateeren,
dat we alleen directe zekerheid hebben van onze gewaarwordingen, voorstellingen,
begrippen, aandoeningen, stemmingen, drijfveeren, enz kortom van alles wat in ons
bewustzijn is, en slechts indirecte zekerheid van hetgeen daarbuiten bestaat. Als een
voorstelling in ons bewustzijn opkomt, dan twijfelen we geen oogenblik aan haar
bestaan als voorstelling, en ze mag deugden of gebreken hebben, maar dat ze er niet
zijn zou, niet d e o n z e zijn zou, daarvan is geen sprake. Yan haar alleen hebben
we dus volstrekte zekerheid. Wordt ze nu in ons verwekt door een ding buiten ons
bewustzijn, dan hebben wij van dat ding alleen in zooverre zekerheid, als
geconstateerd kan worden, dat het met de voorstelling overeenkomt. En daar dit
constateeren alleen door ons denken geschieden kan, kunnen wij van dat ding niet
anders dan indirecte zekerheid hebben.
Hoe meer deze beschouwingswijze ons eigen wordt, hoe meer het naïeve
objectivismus ons verlaat, waarmede elk mensch begint en dat geen twijfel kent aan
de werkelijkheid der dingen, die hij waarneemt. We bewegen ons dan in de richting
van het s u b j e c t i v i s m u s , een denkrichting, waarvan Berkeley, Fichte,
Schopenhauer en Stuart Mill de voornaamste vertegenwoordigers zijn.
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Dit subjectivismus legt er den nadruk op, dat ons kennen bepaald blijft binnen de
grenzen van ons bewustzijn. Het kan wel doordrongen zijn van de wenschelijkheid
en noodzakelijkheid, dat wij onze voorstellingen, door vele, herhaalde en nanwgezette
waarnemingen steeds in deugdelijkheid doen toenemen, maar hoe ze ook de
volmaaktheid naderen, ze zijn en blijven in de eerste plaats voortbrengselen van ons
zelf, d.i. van ons bewustzijn.
De waarde van deze denkwijze bestaat vooral hierin, dat er een sterke drang van
uitgaat, om niet te lichtvaardig over de werkelijkheid om ons heen uitspraak te doen
en ons zelf streng rekenschap af te vragen van de manier, waarop wij aan de trekken
gekomen zijn, waaronder wij ons die werkelijkheid voorstellen. Het is intusschen
ook voorgekomen, dat dit inzicht tot een dogma wordt verheven en dan wordt de
opvatting bedenkelijk. Dan ontstaat de waan, dat het bewustzijn het beeld der wereld
alleen uit zich zelf zou voortbrengen, dat het zou scheppen in plaats van na te
scheppen, de dwaling waartoe vele romantiekers vervallen zijn1) en die de aanleiding
was tot de goedkoope aardigheden, waarmede slechte verstaanders en grappenmakers
Fichte's leeringen trachtten te ridiculiseeren2). Fichte leerde, dat het niet-ik voor het
ik slechts bestond door een werkzaamheid van dat ik. Welnu, daarmede werd niet
het bestaan van dat niet-ik o n t k e n d , maar alleen beweerd, dat het ik het niet-ik
slechts kent door den invloed, dien het er van ondervindt, en dat het er alzoo geen
objectieve kennis of zekerheid van bezit.
Staat het op dien grond vast, dat wij geen directe of objectieve zekerheid van de
buitenwereld bezitten, het verbijsterende van die waarheid verdwijnt, wanneer wij
met Wundt3) en anderen gaan inzien, dat de indirecte zekerheid nog in soorten te
onderscheiden is. Er is g e w o n e zekerheid, w e t e n s c h a p p e l i j k e zekerheid en
p h i l o s o p h i s c h e zekerheid.
De eerste berust op de ondervinding, dat de ervaring steeds voortgaat met onze
voorstellingen te corrigeeren. Kinderen en natuurmenschen moeten een langdurige
en dikwijls vrij strenge leerschool doorloopen om ook in de grofste gevallen schijn
van werkelijkheid te

1 Vgl. Noord en Zuid XVII, 67.
2) Door zijn ‘idealismus’ zou Fichte, naar het heette, op den grappigen inval gekomen zijn, dat
hij het eenige bestaande wezen was en de wereld buiten hem slechts als een droom voor hem
bestond.
3) Logik 1, 425.
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leeren onderscheiden. Zoo ontstaat het besef, dat wij met de zinnen waarnemen, maar
tevens, dat die zinnen ook kunnen bedriegen. Met schade en schande worden wij
steeds wijzer. Het is wel geen axioma, dat één getuige onbetrouwbaar is en twee
getuigen de waarheid spreken, doch wanneer de waarneming door twee of meer
zintuigen tot een zelfde resultaat leidt, dan is die overeenstemming al een vrij
aannemelijke grondslag voor de gewone zekerheid. Steviger wordt zij, indien er
overeenstemming blijkt te bestaan tusschen verschillende waarnemingen van hetzelfde
ding of verschijnsel bij een zelfden waarnemer. En nog meer neemt zij toe, als ook
de waarnemingen van verschillende waarnemers overeenstemmende resultaten
opleveren. Deze drie soorten van overeenstemming zijn het, waarop de gewone
zekerheid in het algemeen berust en voor de praktijk van het leven is die zekerheid
dan ook zeer voldoende. Nu en dan mag eens iemand door bedrieglijk ijs zakken of
in een moerasgrond blijven steken, maar anders moet hij wel zeer abnormaal wezen,
als hij het water voor een weg aanziet of met zijn hoofd door een muur wil loopen.
En de overgroote meerderheid der menschen denkt er niet aan, dat er andere
waarborgen voor zekerheid verlangd zouden kunnen worden dan de hierboven
vermelde.
In het zoeken van die nadere waarborgen gaan natuurwetenschap en philosophie
op zeer verschillende wijze te werk. De wetenschap, die de dingen en verschijnselen
meer stuk voor stuk onderzoekt, volgt principiëel eigenlijk dezelfde methode, als
waardoor de gewone zekerheid verkregen wordt. Ook zij begint met aan alles, wat
bestand blijkt tegen de contrôle van verschillende nauwgezette waarnemingen, een
objectief bestaan toe te kennen. Zij is echter minder voorbarig en gaat met grooter
zorg, met strenger nauwkeurigheid, met meer wantrouwen te werk. Zij verwerpt alles
wat een schijn van subjectiviteit heeft, rust niet voor zij van een nieuwe verschijning
het oorzakelijk verband met andere doorzien heeft, zij houdt stand voor iedere
tegenstrijdigheid, die zij ontmoet, en waar zich verschillende mogelijkheden voordoen,
zal zij niet van zekerheid gewagen, indien zij niet in staat is van alle op één na de
onmogelijkheid aan te toonen. Wetenschappelijk zeker heet alzoo slechts datgene,
wat onmogelijk langer op wetenschappelijke gronden bestreden kan worden.
Er zijn te allen tijde geleerden geweest, die geweigerd hebben dit zekerheid te
noemen. Voor hen - Eduard von Hartmann is de

Noord en Zuid. Jaargang 17

518
jongste vertegenwoordiger van dit standpunt - is zekerheid slechts de hoogste graad
van wetenschappelijke waarschijnlijkheid. Het recht van die beschouwing kan, gelijk
uit het bovenstaande blijkt, niet geheel ontkend worden. Maar op dat standpunt wordt
aan de woorden zekerheid en waarschijnlijkheid toch geweld aangedaan. Het laatste
woord namelijk is in de wetenschap slechts dan gepast, wanneer een tweede of derde
mogelijkheid opengelaten wordt. Zoo zijn er tal van wetenschappelijke stellingen,
die slechts relatieve zekerheid hebben, b.v. dat ook de zon met al haar trawanten een
eigen beweging heeft. Maar als geen andere mogelijkheid erkend wordt, b.v. in de
stelling, dat de planeten zich om de zon bewegen, dan is ‘uiterst waarschijnlijk’ een
te zwakke uitdrukking daarvoor, die niet dan verwarring kan stichten.
Eindelijk is er sprake van philosophische zekerheid. Waar deze gezocht wordt,
geschiedt dit langs een weg, welke geheel tegengesteld is aan die, waarop men
wetenschappelijke zekerheid zoekt. De philosophie, die niet de afzonderlijke
verschijnselen, maar hun samenhang naspoort, begint met het inzicht, dat al ons
kennen subjectief is; dat wij niet de dingen zelf gewaarworden, maar dat onze
gewaarwordingen in overeenstemming zijn met den toestand, waarin onze hersenen
geraken, wanneer de van die dingen uitgaande invloeden zich door de wegen onzer
zintuigen daarheen voortplanten. Wij zien kleuren, hooren geluiden, ruiken geuren,
proeven smaken, voelen aanrakingen, maar de vraag is, of alle menschen al die
kleuren, geluiden, enz. op gelijke wijze gewaarworden, dan, zoo dit het geval mocht
zijn, of we niet iets geheel anders zien, hooren, enz. zouden, indien onze oogen,
ooren, enz. anders ingericht waren, dan ze nu zijn1). Het zoeken naar philosophische
zekerheid bestond daarom steeds hierin, zoo mogelijk kenmerken te vinden, die het
bewustzijn zouden d w i n g e n , om het objectief bestaan van dingen buiten zich aan
te nemen.
Bestond, zeg ik, want het zoeken heeft de eeuwen door geduurd en houdt nog niet
op. De strijders zijn hoofdzakelijk in twee groepen te rangschikken: de a p r i o r i s t e n ,
die het bestaansbewijs der dingen zoeken in zekere algemeene ideeën, die aan het
menschelijk bewustzijn oorspronkelijk eigen zouden zijn, en de e m p i r i s t e n , die
geen ken-

1) Een varken b v. staat heel gemoedelijk voort te slobberen, als hem een gloeiend merkijzer
in zijn huid wordt gedrukt; maar trekt men even aan zijn staart, dan schreeuwt het, of het
vermoord wordt.
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nen aannemen, dan dat uit de subjectieve ervaring af te leiden valt. De eersten
worstelen met de moeilijkheid om den oorsprong dier aprioristische
aanschouwingsvormen en begrippen aan te wijzen, de laatsten met het niet minder
groote bezwaar om uit den subjectieven ervaringsinhoud van het bewustzijn iets op
te diepen, waaraan objectieve zekerheid toe te kennen zou zijn1).
Er zijn verschillende redenen, om hier over dit onderwerp niet verder uit te weiden.
Vooreerst leent het zich allerminst tot een zeer beknopte behandeling. In de tweede
plaats begint de belangstelling voor den philosophischen strijd over den aard van
ons kennen in de laatste tijden zeer af te nemen; vragen van ethiek en religie komen
er voor in de plaats en zijn ongetwijfeld van hooger praktisch belang. Het eenig
resultaat toch, dat die strijd in de laatste kwarteeuw heeft opgeleverd, bestaat hierin,
dat ook de subtielste overwegingen ons niet verder brengen, dan dat ‘das Ding an
sich,’ het van ons bewustzijn onafhankelijke wezen der dingen a a n , maar ook o v e r
de grenzen van ons subjectief kennen ligt, en een geheimzinnige X is, die als de
noodzakelijke voorwaarde van al ons kennen aangenomen m o e t worden, maar
onmogelijk b i n n e n de grenzen van dat kennen te brengen valt. Zoo moet het
natuurlijke denken zich tevreden stellen met de zeer waarschijnlijke veronderstelling,
dat ons beeld der wereld van de werkelijkheid niet al te veel zal verschillen, en de
strenge wetenschap moet het aan de bespiegeling, zoowel de wetenschappelijke als
de dichterlijke, overlaten, omtrent het wezen van die gesluierde X aannemelijke
voorslagen te doen. Doch dit is geen weten meer.
Maar de laatste en meest afdoende reden, om dit vraagstuk verder te laten rusten
is de overweging, dat het behandelde onderwerp er niet door beheerscht wordt, en
we na deze korte uiteenzetting der verschillende beteekenissen van het woord
zekerheid met ons onderzoek kunnen voortgaan.

VII.
Waarom wordt ons vraagstuk door de quaestie der philosophische zekerheid niet
beheerscht? Die vraag moet alleerst even behandeld

1) Het voornaamste fondament, waarop de empiristen steunen, is de tegenstand, dien de zinnen
van de buitenwereld ondervinden. Daarvan gaat de voornaamste drang uit, die ons bewustzijn
verplicht, het onafhankelijk bestaan der dingen buiten zich aan te nemen. De tastzin en het
algemeen gevoel ondervinden dien tegenstand het duidelijkst, maar het gaat niet aan, het
daarop alleen te laten aankomen.
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worden. En het antwoord moet luiden: omdat de taal een product is van de groote
meerderheid der menschen en niet van de weinigen, die psychologie en philosophie
beoefenen; omdat zij alzoo sterk onder den invloed staat van het verleden, waaruit
zij ons is overgeleverd. Daardoor is zij, gelijk reeds in den aanhef van het vorige
hoofdstuk gezegd werd, een vrij duurzaam monument der menschelijke dwalingen
en staat zij nu en dan aan de waarheid in den weg. Zij weet niets van het onderscheid
tusschen onze voorstellingen en de daarmede in verband staande objecten. Goud is
voor die taal niet de naam van de in ons bewustzijn samengesmolten gewaarwordingen
geel, glanzend, zwaar, hard, enz., maar van de stof, die deze eigenschappen bezit en
aan welker bestaan zij geen oogenblik twijfelt. Wat echter het vraagstuk zoo
ingewikkeld maakt, is dit, dat de taal niet alleen het in de wereld waargenomene
benoemt, maar evenzeer namen geeft aan tal van bewustzijnsproducten, aan
verbeeldingen, begrippen, enz, welke namen niet anders dan langs psychologischen
weg te verklaren zijn. Wij geven goud den naam van goud, als iets dat we door
waarneming als een ding buiten ons hebben leeren kennen en dat we door dien naam
van andere stoffen onderscheiden. Maar we noemen het ook ruilmiddel, omdat we
door nadenken de beteekenis van het metaal in het verkeer der menschen hebben
leeren begrijpen. Zoo mengt de taal het voor het populaire bewustzijn
o n a f h a n k e l i j k b e s t a a n d e en het door het bewustzijn v o o r t g e b r a c h t e
dooreen in haar naamgevingen, en ziedaar de groote oorzaak van de onjuistheden,
die wij te constateeren hadden bij de critiek der loopende definities omtrent concrete
en abstracte substantieven, waaraan het eerste hoofdstuk dezer beschouwingen gewijd
was1) Het bleek toen, dat noch de ‘al- of niet waarneembaarheid’, noch het ‘al- of
niet op zich zelf bestaan’, een afdoend criterium aanboden tot het onderscheiden der
echte of zoogenaamde concrete zelfstandigheden. En na den vrij langen weg, die we
thans afgelegd hebben, staan we nu voor de vraag: hoe ontkomen we aan die
onjuistheden?
Het komt mij voor, dat we tot de oplossing dezer vraag al een schrede gevorderd
zijn, doordat het voorafgaande onderzoek ons geleerd heeft, hoe de substantieven
een dubbel karakter hebben;

1) Zie afl. 2 van dezen jaargang, bl. 112-122
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hoe zij nl. aan den eenen kant namen zijn voor verschijnselen in ons (d.i. in ons
bewustzijn), en aan den anderen kant voor verschijnselen buiten ons (d.i. buiten dat
bewustzijn).
Dat tweeledig karakter is aanleiding tot tweeërlei indeeling: een psychologische,
gegrond op de indeeling der bewustzijnsverschijnselen, en een andere, gegrond op
den aard der objecten, waarmede deze bewustzijnsverschijnselen correspondeeren.
Ik stel voor, deze laatste indeeling, omdat zij een gevolg is van ons nadenken over
den aard dier objecten, een l o g i s c h e te noemen.
Volgens de phychologische indeeling zijn de substantieven namen van
voorstellingen of van begrippen. Door analyse van de voorstellingen komen we
verder tot namen van de daarin aanwezige elementen: nl. van gewaarwordingen, en
(in verband met het besprokene in hoofdstuk II, bl. 243 van den jaargang) van
aandoeningen en begeerten. Zoo is perzik de naam voor het beeld, en ook voor het
begrip van de vrucht; maar we bezitten ook middelen om van haar kleur, geur, waas,
donzigheid, sappigheid te spreken, en tevens van afkeer of van een verlangen naar
een perzik te gewagen. Alleen moet opgemerkt worden, dat dan dikwijls tot
samenstellingen of omschrijvingen de toevlucht moet genomen worden, bv. perzikgeur
of trek in een perzik, omdat de taal voor het benoemen van de elementen der
voorstellingen op verre na zoo rijk niet is als voor die voorstellingen zelf.
Dit is alzoo een indeeling, voortvloeiende uit de met veel abstractie (= concentratie)
gepaard gaande analyse der voorstellingen. Daarnevens staan dan de uit de
beschouwing van voorstellingen verkregen begrippen. Maar daar niet alleen de
voorstellingen zelf, doch ook hare elementen tot een voorwerp van nadenken kunnen
gemaakt worden, zoo volgt daaruit, dat ook het wezen dier elementen in oordeelen
kan uitgedrukt worden en dat er derhalve ook begrippen van gewaarwordingen,
aandoeningen en begeerten moeten bestaan.
Een indeeling van geheel anderen aard krijgen wij, wanneer wij niet het bewustzijn
zelf beschouwen, maar die objectieve wereld, waardoor het bewustzijn aan zijn
inhoud komt, en waarvan - dit mag niet vergeten worden - wij zelf met ons bewijstzijn
mede een deel uitmaken. Wij beginnen met die wereld te kennen als een zich steeds
uitbreidende verzameling tamelijk on veranderlijke eenheden van allerlei slag, totdat
bij het toenemen onzer kennis langzamer
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hand die verzameling voor ons het karakter krijgt van een reusachtig, onrustig geheel,
waarvan geen enkel punt is aan te wijzen of er is beweging en aanraking met een
ander punt.
Ons denken, geleid door de invloeden, die het van dit geheel ondervindt, brengt
meer en meer orde in dien chaos. Dat is al weer een uitdrukking, die goed verstaan
moet worden. Het denken schept namelijk die orde niet, maar het wordt meer en
meer gedwongen die te erkennen. Nog juister is het wellicht te zeggen, er komt orde
in het denkend bewijstzijn. De wereld onzer ervaring scheidt zich in deelen en het
denken gaat die deelen weer analyseeren en brengt de constante elementen in
rubrieken. Daarom spraken wij straks van een logische indeeling. En nu ligt het op
onzen weg, om een voor de practijk van taalstudie en taalonderwijs bruikbare
indeeling te vinden, die het overzicht van hetgeen de taal al zoo te benoemen heeft,
vereenvoudigt en verheldert. Om het betoog gemakkelijker te doen volgen, zullen
wij bij elk onderdeel het te behandelen onderwerp vooraf aangeven.
Z e l f s t a n d i g h e d e n (zinnelijke). Na het voorafgaande zal het duidelijk zijn, dat
het geen lichte zaak is, het begrip zelfstandigheid te omschrijven. ‘Wat een eigen,
onafhankelijk bestaan heeft,’ is niet anders dan een uit het woord afgeleide
omschrijving, die, gelijk in hfdst. I bleek, tegen geen nader onderzoek bestand is,
daargelaten nu nog het philosophische bezwaar, dat het eigen wezen der dingen
buiten de grenzen onzer kennis ligt. Praktisch moet de vraag alzoo luiden: hoe komen
wij er toe, den naam zelfstandigheid aan iets toe te kennen, en wij moeten dus
beproeven langzamerhand tot een bruikbaar criterium daarvoor te naderen.
Het meest toegankelijk zijn ons de zinnelijke zelfstandigheden. Het zijn de vaste
punten, die wij in de beweeglijke wereld om ons heen onderscheiden. Vragen wij
ons echter ernstig af, wat zulk een zelfstandigheid eigenlijk is, dan bemerken wij,
dat wij voor een groot vraagstuk staan, en het niet gemakkelijk valt, de kenmerken
te vinden, die ons dwingen een zelfstandigheid als zoodanig te erkennen.
Is het bestaan uit een zekere (vaste, vloeibare of gasvormige) stof zulk een
kenmerk? De philosophie deinst er voor terug dit aan te nemen. Zij beweert terecht,
dat wij de stof niet kennen, maar alleen haar eigenschappen en toestanden, d.w.z. de
van de stof op onze zinnen uitgaande invloeden. Voor het voorzichtige denken is
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dus een zelfstandigheid een complex van eigenschappen en toestanden. Dit heeft
geleid tot de vraag: lossen dan de zelfstandigheden zich in haar attributen op?
Eigenschappen en toestanden moeten toch eigenschappen en toestanden van i e t s
zijn. En over die vraag is in den loop der eeuwen heel wat gestreden. De wijsgeeren
kwamen er toe, een b l i j v e n d z i j n aan te nemen, dat achter de dingen verborgen
zou wezen. Locke sprak van een geheimzinnigen drager van het complex, en Hume
nam evenzeer zulk een drager aan, maar verklaarde dien tegelijk voor een fantasie,
zoodat voor hem het complex toch weer het reëele was.
Intusschen wij hebben reeds opgemerkt, dat die drager, de geheimzinnige X van
straks, aan de bespiegeling overgelaten moet worden. Het natuurlijke denken weet
van geen drager der eigenschappen, en het moet er mede tevreden zijn, een
zelfstandigheid te beschouwen als een complex van eigenschappen en toestanden,
waaraan het door nadenken een zekere eenheid toekent. Populair gesproken zou er
in de meerderheid der gevallen niet veel tegen zijn, om met het bekende voorbehoud
de stof of de stoffen voor die eigenschappen en toestanden in de plaats te zetten,
maar dan stuit men later op het bezwaar, dat er zinnelijke zelfstandigheden te
constateeren vallen, waaraan de materie gedeeltelijk of geheel ontbreekt. Men denke
b.v. aan een vlek, een beeld in een kaleidoskoop, een schaduw, een beeld door spiegels
voortgebracht. Het zou niet aangaan, dergelijke zaken van het begrip ‘zinnelijke
zelfstandigheid’ uit te sluiten.
Hoe echter komen wij er toe, aan een geheel van eigenschappen een zekere eenheid
toe te kennen? De bijvoeging ‘een zekere’ waarschuwt er reeds voor, dat er op geen
absoluut kenmerk te rekenen valt. Intusschen kunnen we toch een tweetal kenmerken
vaststellen, die tot de meest constante elementen in onze aanschouwingen van
zelfstandigheden behooren, nl.: r u i m t e e n t i j d d u u r .
Absolute kenmerken zijn dit intusschen, gelijk we voorspeld hebben, niet. Met
een zekere willekeur beslist ons denken, of we aan een verschijning ruimte en duur
zullen toekennen. Wat de ruimte betreft, zoolang er drie afmetingen zijn, is er geen
bezwaar. Maar ons denken weigert den naam van zelfstandigheid evenmin aan hetgeen
maar twee of één afmeting heeft. En ook, waar het een korten duur geldt, gaat het
denken zoo ver als maar eenigszins vol te houden is. Voorbeelden van het een zoowel
als het ander zijn: een vlak,

Noord en Zuid. Jaargang 17

524
een kant, een punt van een naald, een rimpel of kring in het water, een golf, een
regenbobbel, een vonk, enz. Ook is op te merken, dat ons denken even weinig bezwaar
tegen eenige willekeur in de begrenzing heeft. Daardoor zijn ook de deelen van
zelfstandigheden op zich zelf weer zelfstandigheden voor ons, en zoo geven we dien
naam niet alleen aan wat wij voorwerpen noemen, maar ook aan de stoffen met haar
zeer veranderlijke begrenzingen: zand, klei, lood, enz., maar ook aan een neus, een
oksel, een rug, een boezem, een tak, een zoom, een franje, enz., dingen waarvan de
grenzen voor een deel met die van andere deelen ineenvloeien.
Buiten r u i m t e en d u u r is er intusschen nog een derde kenmerk bij
zelfstandigheden waar te nemen, dat door zijn regelmatig voorkomen als criterium
kan dienen. Tusschen de waargenomen eigenschappen moet namelijk s a m e n h a n g
bestaan, en in den aard van dat verband moet een zekere mate van b e s t e n d i g h e i d
heerschen. Een rij van losse spoorwegwagons maakt voor ons geen zelfstandigheid
uit; wel als zij onderling en met een locomotief verbonden zijn tot een trein. Een
verzameling kralen of ringen wordt eerst een zelfstandigheid, als zij verbonden zijn
tot een ketting of armband, enz. Ook hier is echter weder een zekere willekeur te
constateeren. Een algemeene regel voor den a a r d der verbondenheid en de m a t e
van bestendigheid, die het complex hebben moet, is niet te geven. De gewone ervaring
kent dan ook geen onveranderlijke dingen. Eerst beschouwing en nadenken doet ons
in het veranderlijke het blijvende vinden en vasthouden. Niet echter het veranderlijke,
maar dat blijvende is het, wat aanleiding wordt om een complex een zelfstandigheid
te noemen. En voor die bestendigheid is geen andere maat aan te geven, dan dat ons
bewustzijn die maat voldoende moet vinden. Een man en een vrouw, die toevallig
in een gezelschap naast elkander staan vormen nog geen paar, worden niet als een
eenheid beschouwd. Maar er behoeft niet veel te gebeuren om dit wel het geval te
doen zijn, b.v. als iemand bij zich zelf de opmerking maakte, hoe goed zij bij elkander
zouden passen, of wanneer zij aangewezen zijn om naast elkaar aan te zitten, als zij
samen dansen, enz. enz., en in al die gevallen zoo goed, als wanneer zij zich verloven
of gaan trouwen. Ja, wanneer er in een zelfstandigheid groote afwisselingen plaats
hebben, dan verdwijnt het dingbegrip niet, indien die wisselingen maar een nieuwen
samenhang tengevolge hebben. Alleen wordt dan in den regel naamsverandering
noodzakelijk. Een vaas, die in gruis valt, houdt op een ding te zijn;
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maar ijs is een ding, en water is een ding, en damp is een ding.
Zoo komen wij tot de conclusie, dat het toekennen van den naam zelfstandigheid
op tweeërlei grondslag berust: 1o. op zekere kenmerken, die aan het waargenomene
eigen zijn en die zich aan ons bewustzijn opdringen, en 2o. op een werkzaamheid
van ons bewustzijn, dat beslist - en in sommige gevallen met een machtspreuk beslist,
- of die kenmerken in voldoende mate aanwezig zijn1). En het gezegde samenvattende,
komen wij tot een definitie als de volgende; een (zinnelijke) zelfstandigheid is een
geheel van (zinnelijk waarneembare) eigenschappen en toestanden, dat ruimte, duur
en een zekere bestendigheid in zijn samenhang vertoont.
W i l l e k e u r i n d e t o e p a s s i n g d e r c r i t e r i a . Wanneer wij ons niet op een
terrein bewogen, waarop de grenzen, die de verschillende gevallen uiteenhouden,
zoo buitengewoon vlottend zijn, dan zouden wij een zelfstandigheid, die aan al de
gestelde voorwaarden voldoet, een echte zelfstandigheid kunnen noemen. Maar echt
en onecht zijn hier volstrekt niet door een scherpe belijning gescheiden. Hebben wij
straks geconstateerd, dat het bewustzijn bij elk der gestelde voorwaarden met een
zekere willekeur beslist, of die in eenig complex in voldoende mate aanwezig zijn,
we moeten nog van meer en andere willekeur gewagen. Wij worden namelijk
gedwongen zaken, die niet in volstrekten zin aan al de gestelde criteria voldoen, toch
als zinnelijke zelfstandigheden te beschouwen, al moeten wij tegelijk bekennen, dat
het bewustzijn in die gevallen ernstig begint te twijfelen. Ik heb hier op het oog zaken
als: licht, kleuren; trompetgeschal, orgelmuziek, donderslag, geschreeuw;
muskuslucht, bloemengeur, rioolstank; vleeschsmaak, oliesmaak, kaneelsmaak, enz.
Wij weifelen hier in de beslissing, of wij met eigenschappen of met zelfstandigheden
te doen hebben. Wat eigenschappen zijn, hebben wij tot dusver nog niet onderzocht
en dit maakt de bespreking der quaestie eenigszins moeilijk. Maar wij kunnen de
vraag zoo stellen: dwingt de ervaring ons in de opgenoemde zaken slechts
bestanddeelen van iets anders te erkennen, of is onze eerste indruk, dat we ook hier
tegenover zelfstandig-

1) 't Is de wijsgeer Kant geweest, die het zwaartepunt der ontwikkeling van het dingbegrip het
eerst gezocht heeft in de eenheid onzer apperceptie, d.i. het geestelijk proces, waardoor onze
gewaarwordingen zich versmelten tot een geheel.
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heden staan? En dan moet het antwoord zijn, dat er meer aanleiding is, om de laatste
dan om de eerste vraag bevestigend te beantwoorden. Vanwaar echter de twijfel, die
zoo moeilijk te onderdrukken is? Het kenmerk van duur is duidelijk aanwezig. Dat
van ruimte evenzeer, doch de begrenzing is zoo vaag, als men zich die maar denken
kan. Maar wat wel de grootste aanleiding tot twijfel geeft, indien er van samenhang
sprake is, dan is het alleen een samenhang tusschen geheel gelijksoortige elementen.
Immers het zijn alle objecten, door de hulp van slechts één zintuig waargenomen,
terwijl de tastzin, die anders zoo dwingend op het bewustzijn werkt, er geheel
buitenblijft. Nochtans kunnen wij - gelijk vooral uit het vervolg zal blijken, - aan dat
zintuig geen allesbeslissenden invloed toekennen, en blijft er na overweging van alle
bezwaren toch niets anders over, dan de genoemde zaken eveneens zelfstandigheden
te noemen. Althans in al die gevallen, waarin de gewone waarneming - niet de min
of meer wetenschappelijke - scheiding aanneemt tusschen het waargenomene en de
oorzaken er van. Licht, geluiden en geuren denken wij ons heel gemakkelijk los van
die oorzaken; kleuren en smaken daartegen minder.
O n z i n n e l i j k e (of geestelijke) z e l f s t a n d i g h e d e n , De twijfel, bij de
behandeling van het voorafgaande onderdeel geopperd, mocht niet onuitgesproken
blijven, omdat het kwalijk aangaat, scherpe lijnen te trekken, waar het recht er toe
ontbreekt. Zij heeft echter ook het voordeel gehad, duidelijk te doen uitkomen, welk
een grooten invloed ons denkend bewustzijn heeft bij de beslissing over de vraag,
of we al of niet met een zelfstandigheid te doen hebben. Zoo is dit gedeelte van het
onderzoek een geschikte voorbereiding geweest voor hetgeen nu aan de beurt is.
Immers het wordt thans duidelijk, hoe het bewustzijn er toe gekomen is om het
dingbegrip uit te breiden en op onstoffelijke dingen over te brengen, zoodat de
stoffelijke dingen, waaraan dat begrip ontleend werd, dientengevolge ook volgens
het spraakgebruik slechts een soort van dingen worden. Want de taal levert hier het
voornaamste bewijs, dat er uitbreiding heeft plaats gehad.
De kenmerken, die wij vonden: ruimte, duur en samenhang, komen welbezien
hierop neer, dat zij met hun drieën één zelfde doel helpen bereiken, nl. het trots alle
wisselingen constateeren van e e n h e d e n , v e r s c h i l l e n d v a n o n s e i g e n
z i j n . Maar we
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kwamen daarbij tot geen andere scheiding tusschen ons en de wereld dan die, welke
in de hoofdstellingen van Fichte's philosophie is uitgedrukt: ons ik wordt beheerscht
door het niet-ik en het ik kent het niet-ik alleen als beheerscht door het ik; wat,
populair gesproken, hierop neerkomt: ons denkend bewustzijn is niet vrij, maar het
staat onder den invloed, den dwang der buitenwereld; doch die buitenwereld kennen
we uitsluitend in het licht van ons bewustzijn. Ziedaar de oorsprong van het
verschijnsel, dat dit bewustzijn in de wisselwerking tusschen ik en niet-ik beurtelings
actief en passief optreedt. Maar wat meer direct met ons doel in verband staat, is dit,
dat hierdoor de deelbaarheid van ons bewustzijn verklaard wordt, nl. hoe het er toe
komen moest, ook zich zelf als een eenheid, dus als een zelfstandigheid te
beschouwen. Het actieve bewustzijn toch staat niet alleen als waarnemer tegenover
dingen buiten zich, maar ook tegenover zich zelf. Zoo krijgt het buiten de
u i t e r l i j k e ervaring, waarvan de zinnen de middelaars zijn, ook een i n n e r l i j k e
ervaring, de kennismaking met een even beweeglijke wereld in zich zelf. En gelijk
het bewustzijn in de uiterlijke wereld rust- en steunpunten vindt in de
zelfstandigheden, die het, door de zinnen gedwongen, als bestaanseenheden moet
erkennen, zoo vindt het evenzeer zulke vaste punten in zich zelf en erkent het zich
zelf als No. 1 in de rij der onzinnelijke of geestelijke zelfstandigheden. Ziedaar de
oorsprong van ons ik-begrip, de reden; waarom wij niet zeggen: ‘het denkt, het
gevoelt, het wil in dezen waarnemer’, maar ‘ik denk, ik gevoel, ik wil.’
Het aannemen van geestelijke zelfstandigheden is alzoo een gevolg hiervan, dat
het bewustzijn het dingbegrip, hetwelk het ontleend heeft aan de zinnelijke dingen,
overbrengt op zich zelf en de verschijnselen in zich zelf.
Ons bewustzijn, zeiden wij, is de eerste in de rij dier zelfstandigheden. Als wij
nagaan, in hoeverre het aan de criteria voldoet, die wij voor de zelfstandigheden
gevonden hebben dan blijkt het, dat het bewustzijn ook een complex van
eigenschappen en toestanden is, dat het geen ruimte, maar wel duur vertoont, en er
tevens een groote mate van bestendigheid in zijn samenhang te constateeren valt.
Wat het laatste kenmerk betreft, merken wij alleen op, dat welke veranderingen en
vervormingen er ook in ons bewustzijn plaats hebben, het geen oogenblik in ons
opkomt er aan te twijfelen, of het wel ons bewustzijn is. Alleen wanneer er storingen
zijn,
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dan kan de samenhang schijnbaar of werkelijk verbroken worden. Zoo b.v. wanneer
er groote revoluties in ons innerlijk plaats hebben, bij het bereiken der lichamelijke
of geestelijke rijpheid, bij het ontwaken van een grooten hartstocht, bij een snelle
bekeering tot een of andere geestesrichting, enz.; in zulke gevallen kan het voorkomen.
dat een mensch gaat twijfelen, of hij wel zich zelf is. Zoo ook bij krankzinnigen, als
er scheiding ontstaat tusschen de uren hunner hallucinaties en hun kalme
oogenblikken. Dan kan er evenals bij gehypnotiseerden een intermitteerende opheffing
van het bewustzijn ontstaan, of liever een afwisselend dubbelbewustzijn, elk met
zijn eigen herinneringen. Ook is bij sommige lijders een drie-, ja een vijfvoudig
bewustzijn geconstateerd, met slechts zeer enkele gemeenschappelijke herinneringen,
vijf ik's alzoo achtereen, en wat niet minder wonderbaar is, zelfs gelijktijdig
dubbelbewustzijn of twee ik's naast elkander1).
Hoe belangwekkend dergelijke verschijnselen ook zijn, ik stipte ze alleen even
aan, om te constateeren, dat we naar den regel ons bewustzijn als een eenheid voelen;
alleen in oogenblikken van innerlijken strijd spreken wij soms half schertsend van
een duiveltje in ons of van ons beter ik. En zoo behoeft de overweging, dat het
ruimtekenmerk hier ontbreekt, niet te beletten om het bewustzijn een zelfstandigheid
te heeten. We hebben straks reeds bemerkt, dat dit kenmerk, hoe invloedrijk ook bij
beslissingen omtrent de eenheid der dingen buiten ons, nu en dan zelfs daar van
mindere beteekenis werd. Bovendien, geheel ontbreekt dit ruimte-kenmerk bij ons
ikbewustzijn zelfs niet. ‘Ze is heel in ieder lid’, zong Vondel in zijn Lucifer van de
ziel. En inderdaad is ons geestelijk wezen begrensd door ons lichaam en voelen wij
ons ik leven in al de deelen er van, inzonderheid in die, waar ons willen op werken
kan, in ons hoofd en in ons hart, in ons oog en in onze stem, in onzen arm en in onze
vuist, in onze teenen zoo goed als in onze vingertoppen.
Intusschen, al is die begrenzing niet te ontkennen, toch nemen wij voor ons
bewustzijn geen ruimtekenmerken aan. Alleen door een soort van mythologisch, d.i.
het onzinnelijke afbeeldend denken kan aan geestelijke dingen een door de zinnen
waarneembaren vorm toegekend worden. Maar moet dus toegegeven worden, dat
het

1) Vgl. Pierre Janet, L'automatisme psychologique, 84, 223 e.v.
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ruimte-criterium bij de beoordeeling van ons bewustzijn niet aanwezig is, aan den
anderen kant doet zich hier een overtuigingsmiddel voor, dat bij de zelfstandigheden
der buitenwereld ontbreekt. Van deze namelijk heeft ons ik slechts indirecte zekerheid,
aangezien het er alleen kennis van krijgt door de tusschenkomst der zinnen en deze
zinnen bedriegen kunnen. De zekerheid, die het ikbewustzijn van zich zelf heeft, is
daarentegen direct; het neemt zich zelven waar en wij zullen er nimmer aan twijfelen,
of datgene, wat ons ik in zich zelf waar neemt, wel zoo is. Hier wordt de eenheid der
innerlijke dingen alzoo niet in de ruimte gezien en getast, maar innerlijk gevoeld.
En op deze wijze worden wij gedwongen, geestelijke eenheden in ons te erkennen.
Alvorens wij verder gaan en enkele van die geestelijke zelfstandigheden opnoemen,
moeten wij een vermoedelijke bedenking onder de oogen zien. Licht meent iemand
nog, dat het verschil tusschen stof en geest toch wel een onderscheid is, dat beletten
moest om met een zelfde recht den naam van zelfstandigheid aan de eenheden der
buitenwereld en aan die der innerlijke te geven. In antwoord daarop moet er aan
herinnerd worden, dat wij hier zoekende zijn naar het begrip zelfstandigheid, zooals
de ervaring ons dat doet kennen, en niet van het wezen der substantie. Aan het slot
van hoofdstuk VI is er op gewezen, dat ons kennen niet verder gaat dan de
eigenschappen der dingen; hun wézen behoort tot het gebied der bespiegeling en der
hypothese. De ondeelbare atomen der stof kennen wij evenmin als de primitieve,
met geestelijke eigenschappen begaafde en ondeelbare wezens1), die Leibniz, Herbart
en laatstelijk Lotze als de elementen van alle zelfstandigheden aannamen, evenmin
ook als de hypothetische elementen, die mettertijd wellicht nog zullen voorgeslagen
worden, om tegelijk met het wezen der dingen ook de verhouding van stof en geest
te verklaren. Die verhouding ligt buiten de grenzen van ons kennen en er kan alleen
gediscussiëerd worden over de meerdere of mindere aannemelijkheid der daaromtrent
bestaande hypothesen. Straks komen wij hierop nog even terug. Doch uit het
voorgaande volgt dan ook nu al reeds, dat indien het onderzoek naar de criteria,
waaraan wij de zelfstandigheden herkennen, binnen de

1) Leibniz (1646-1716) noemde deze elementaire onlichamelijke wezens, die den grond van
alle wezens en dingen zouden uitmaken, monaden. Herbart stelde als zoodanig de realen.
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grenzen der ervaring zal blijven, de stoffelijkheid der zelfstandigheden niet als
wezenlijk kenmerk mag opgenemen worden. Het eenige verschil, dat tusschen
zinnelijke en onzinnelijke zelfstandigheden op dit standpunt te constateeren valt, is
dit, dat de eerste door de hulp der zintuigen, de laatste direct door het bewustzijn
waargenomen en als zelfstandigheden erkend worden.
Alzoo zijn geestelijke zelfstandigheden de eenheden, welke onze innerlijke ervaring
moet erkennen in die innerlijke wereld, waarvoor de taal de woorden bewustzijn,
geest of ziel bezit, - termen, die eenigszins in verband staan met de verschillende
inzichten, welke omtrent de verhouding van stof en geest in omloop zijn, maar
waartusschen in den regel niet met kennis van zaken een keuze gedaan wordt. Voor
ons doel behoeven wij bij dit punt niet stil te staan. Wel moet opgemerkt worden,
hoe veel de dingen der uiterlijke wereld, wat de benoeming betreft, vooruit hebben
boven die der innerlijke. Doordat ze zooveel gemakkelijker waargenomen worden,
is er veel grooter eenstemmigheid in de naamgeving. De waarneming en benoeming
van de verschijnselen in onze innerlijke wereld staat daarbij verre ten achter; en de
psychologie heeft voortdurend te worstelen met termen, die hun ontstaan danken aan
inzichten omtrent die inneriijke wereld, welke voor de strenge en voorzichtige
wetenschap onhoudbaar gebleken zijn. Naïeve beeldspraak en verouderde
philosophische terminologie houden alzoo op dit gebied tal van onjuiste opvattingen
in leven of wekken bij herhaling reeksen van misverstanden. Zoo spreekt men, op
grond van een zoo niet geheel als onhoudbaar bewezen, dan toch zeer voorbarig
gebleken localisatie onzer bewustzijns-functiën, van iemands verstand, zijn geheugen,
zijn verbeelding, zijn oordeel, zijn gemoed, zijn wil enz., terwijl zeer uiteenloopende
begrippen aan die woorden worden gehecht, oud en nieuw vaak op de zonderlingste
wijze dooreengemengd, zoodat men den wensch van Max Müller kan billijken, dat
al deze en dergelijke termen bij de bespreking van psychologische onderwerpen
verbannen mochten worden, ‘und nicht eher wieder aufgenommen würden, bis sie
eine vollständige Klärung erfahren hätten1).’
Men kan dien vromen wensch begrijpen, zeide ik, maar minst van al kan de
spraakkunst op haar vervulling wachten. Deze moet het aan de psychologie zelve
overlaten in dit opzicht de waarheid

1) Max Müller, Das Denken im Lichte der Sprache, p. 16.
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en de dwaling uiteen te houden. Hoogstens kan het de taak der lexicologie geacht
worden, bij de beschrijving van woorden er voor te zorgen, dat er de juiste beteekenis
aan verbonden worde. Voor de spraakkunst geldt alleen het feit, dat de taal namen
heeft voor zelfstandigheden, die niet buiten, maar in het bewustzijn worden
waargenomen, onverschillig of die waarneming al of niet juist is geweest. Het bestaan
dier namen bewijst, dat het menschelijk denken met of zonder recht aan zekere
verschijningen in ons bewustzijn zelfstandigheid heeft toegekend. Zoo is voor velen
het geheugen een meer of minder soliede geestelijke bewaarplaats en het geweten
een innerlijk waarschuwingsorgaan, al geeft de psychologie van die termen een
geheel andere verklaring.
De moeilijkheid, waarop wij hier stuiten, is niet anders op te lossen, dan door even
na te gaan, waar zij uit voortspruit. Wij bewegen ons hier namelijk aan de grenzen
van ons kennen en staan voor een probleem, afhankelijk van het groote mysterie
betreffende het wezen van stof en geest en beider onderlinge verhouding. Wetenschap
bezitten wij daaromtrent niet; wij kennen slechts mogelijkheden. Deze nu komen
neer op vier hypothesen, één dualistische en drie monistische:
1o. (D u a l i s t i s c h e h y p o t h e s e ). Lichaam en ziel zijn twee afzonderlijke
wezens, tusschen welke echter een zeer innige wisselwerking bestaat. (Descartes).
2o. (M a t e r i a l i s t i s c h e h y p o t h e s e ). De geestelijke verschijnselen zijn
slechts vormen, functiën of producten van de lichamelijke. (La Mettrie en Holbach
in de 18e eeuw en in de onze Karl Vogt, Büchner, Moleschott, Haeckel).
3o. (S p i r i t u a l i s t i s c h e h y p o t h e s e ). Het lichaam is slechts de vorm of het
product van een of meer geestelijke wezens. (Leibniz, Herbart, Lotze).
4o. (I d e n t i t e i t s - h y p o t h e s e ). Lichaam en ziel zijn twee verschillende, maar
paralelle openbaringsvormen van een en hetzelfde wezen; dat wezen zelf blijft
verborgen, maar de beide vormen zijn het voorwerp van onze uiterlijke en onze
innerlijke ervaring. (Spinoza, in zekeren zin Kant, verder Schelling en Hegel, Fries
en Beneke, en in den laatsten tijd Wundt, Fechner e.a.1).

1) Bij het noemen van de namen der voormannen uit iedere richting is alleen op de hoofdzaken
van hun denkbeelden over stof en geest gelet.

Noord en Zuid. Jaargang 17

532
Het zou ons te ver voeren, over deze verschillende hypothesen hier uit te weiden.
Alleen zij opgemerkt, dat de vierde de voorzichtigste en de minst voorbarige is.
Indien echter ooit een beslissing omtrent haar juistheid mogelijk zal zijn, dan moet
die van de voortgaande veroveringen der nieuwere psychologie verwacht worden.
Voor ons doel was het alleen noodig, het bestaan dezer hypothesen te constateeren,
omdat het dan begrijpelijk wordt, hoeveel verschil er zijn moet in het al of niet
aannemen van geestelijke zelfstandigheden. Maar tevens wordt duidelijk, op welk
standpunt wij bij een beschouwing van het taalgebruik ons moeten plaatsen. De
taalpractijk weet van geen psychologische zwarigheden. Evenmin als zij rekening
houdt met het stelsel van Copernicus, evenmin bekommert zij zich om de theorieën
over materie en geest. Zij staat hoofdzakelijk op het meest populaire standpunt, het
dualistische, en niet alleen den geest in zijn geheel beschouwt de gewone taal als een
zelfstandigheid, maar ook al de onderdeelen, die zij daarin aanneemt. Het verstand,
de verbeelding, het geheugen, het oordcel, het gemoed, het geweten, de wil, enz. zijn
voor haar geestelijke zelfstandigheden, en wie van deze woorden in een
wetenschappelijk betoog gebruik wil maken, hem schiet niet anders over dan goed
te omschrijven, wat hij er mede bedoelt. Onverschillig alzoo of men de
bewustzijnsverschijnselen voor toestanden, processen, functiën of vermogens houdt,
in taalkundigen zin moeten wij zeggen, dat onder de geestelijke zelfstandigheden
allereerst te brengen zijn de ziel (geest of bewustzijn) zelf en al de onderdeelen, die
het populaire taalgebruik daarin aanneemt. De taak van andere wetenschappen is het,
indien te onrechte sommige verschijnselen als zelfstandigheden aangenomen worden,
daarin te voorzien.
Vormen dan het bewustzijn en zijn onderdeelen een eerste rubriek van onzinnelijke
zelfstandigheden, een tweede rubriek biedt de analyse van den inhoud van het
bewustzijn. Hier is minder verschil in opvatting, omdat de kennis daarvan meer op
ervaring en minder op theorieën berust. Meestal betreffen de verschillen dan ook
hoofdzakelijk het inzicht in den samenhang en de classificatie van den
bewustzijnsinhoud. Daarom kunnen wij hier volstaan, met van het standpunt der op
bl. 521 gegeven psychologische indeeling, toegelicht op bl. 243-266 van dezen
jaargang, tot de geestelijke dingen te brengen:
1o. Onze voorstellingen van zelfstandigheden en onze voorstel-
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lingsgroepen, zoowel waar het herinneringen, als wanneer het droombeelden,
fantasiebeelden, nabeelden, visioenen1) of hallucinaties zijn;
2o. De elementen dier voorstellingen: gewaarwordingen, aandoeningen en
begeerten, zoodra deze elementen, die in den grond der zaak eigenschappen van de
voorstellingen zijn, ons bewustzijn dwingen om ze eveneens als bewustzijnseenheden
te erkennen;
3o. Onze begrippen of saamgevatte omschrijvingen van hetgeen wij voor het
wezen der dingen houden.
Hierbij is echter de volgende opmerking noodzakelijk. Zoodra voorstellingen
betrekking hebben op objecten buiten ons, hetzij dat het herinneringen zijn van
aanschouwde dingen, hetzij verbeeldingen van dingen, die we weten dat bestaan,
zijn wij gewoon de namen van zulke voorstellingen allereerst als de namen van de
objecten te beschouwen. Eerst als het verband, waarin die namen voorkomen, er ons
toe dwingt, worden het vertegenwoordigers van de voorstellingen zelf voor ons.
Erkennen we echter, dat zekere voorstellingen alleen verbeeldingen, dus loutere
bewustzijnsproducten zijn, dan zijn we wel in staat de wereld om ons heen met die
producten te bevolken, maar we zijn ons bewust, dat het slechts voorstellingen van
ons zijn en de namen er van blijven voor ons namen van onzinnelijke
zelfstandigheden. Natuurlijk volgt hieruit, dat de eene mensch hier anders catalogiseert
dan de ander. Eenstemmig zijn we, waar het nimfen, elfen, najaden, kabouters,
nikkers, enz. betreft. Het bijgeloof weigert intusschen al geen geloof aan spoken. En
velen nemen het zeer kwalijk, als anderen aan duivelen, engelen, geesten, enz. realiteit
ontkennen. Hier moeten alzoo de grenzen der rubriek wat vrijheid van keuze toelaten.
Deze schommeling van ons bewustzijn tusschen onze voorstellingen en de van
ons eigen zijn gescheiden objecten wordt geringer, waar we met namen begrippen
te doen hebben. Begrippen zijn feitelijk geen dingen; dit volgt uit de definitie, die
wij er van gegeven hebben, nl. dat het samengevatte oordeelen zijn. Hoe gebrekkig
soms ook, zijn het producten van ons denken, die we dan wederom tot denkobjecten
maken, d.i. als eenheden in nieuwe oordeelen kunnen gebruiken. Zoo komen we bv.
door waarneming en nadenken tot de

1) Hiermede worden bedoeld hallucinaties, d.i. zonder herinnering en zonder uiterlijke prikkels
verwekte beelden, waarvan echter degene, die ze heeft, bewust is, dat het maar hallucinaties
zijn.
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definitie van een zin en kunnen daarna allerlei min of meer belangrijke waarheden
omtrent zinnen vermelden, waarin de naam van het begrip zin telkens
vertegenwoordigt, wat wij daaronder verstaan.
Toch komen wij er toe, ook die begrippen voor dingen te houden. Het recht daartoe
berust voor een deel hierop, dat wij er ook eenheden in zien, die wij tot objecten van
een innerlijk aanschouwen kunnen maken. Maar er is nog een andere oorzaak, die
er ons toe brengt ook op de begrippen het dingbegrip toe te passen. Waar wij met
concrete begrippen te doen hebben, dat zijn zulke1), waaraan ook een voorstelling is
verbonden, daar treedt voor het begrip of de omschrijving heel licht de voorstelling
of het beeld in de plaats, en daarvoor wederom het object zelf. We denken bv. over
het begrip school en tegelijk komt het beeld van een school in ons op,
correspondeerend met de een of andere school in den kring onzer ervaring.
Niet veel anders is het proces, waar het abstracte begrippen geldt, nl. zulke waaraan
geen bepaalde voorstellingen verbonden zijn. Wij hebben nl. gezien, dat een abstract
begrip steeds te analyseeren is in een serie concrete begrippen, en in verband met
het bovenstaande is hier dus slechts één schrede meer te doen om ook deze abstracte
begrippen als dingen te beschouwen. Zoo denken we b.v. over een voortbrengsel en
tegelijk2) rijzen in ons bewustzijn de beelden van granen, vruchten, groenten, en van
de duizenden artikelen, die de werkzaamheid der menschen te voorschijn roept,
terwijl wederom die beelden met de dingen zelf in betrekking staan.
Dit onderzoek naar de wijze, waarop wij er toe komen begrippen als dingen op te
vatten, zou nog voort te zetten zijn, aangezien met het bovenstaande het onderwerp
verre van volledig behandeld is. Er zijn o.a begrippen, die betrekking hebben op een
samenhang van dingen, b.v. een ministerie, een volksvertegenwoordiging, een
genootschap, of ook wel andere, die zoo abstract zijn, dat het volgen van een langen
schakel van onderdeelen noodzakelijk is om ten slotte iets concreets te vinden, als:
een staat, een godsdienst, een wet, een systeem, enz. Doch ik meen hier te kunnen
sluiten en als slot-

1) Vgl. bl. 264-266 van dezen jaargang en tevens bl. 512
2) Onjuist heb ik mij dan ook uitgedrukt, toen ik op bl 265 beweerde, dat bij namen van abstracte
begrippen ‘geen zweem van een begeleidende voorstelling meer bestaat.’ Ik had moeten
zeggen, dat ze ‘met een reeks van begeleidende voorstellingen gepaard gaan.’ Dit verandert
echter niets aan de gedachte, die er op volgt, dat zulke begripsnamen een soort van symbolen
worden. Zie verder t a p .
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som te kunnen stellen, dat er alzoo twee groote groepen van zelfstandigheid te
onderscheiden zijn:
1o. Z i n n e l i j k e z e l f s t a n d i g h e d e n , d.z. eenheden, die die de buitenwereld
ons dwingt te erkennen en waarvan we kennis krijgen door tusschenkomst onzer
zintuigen, en
2o. O n z i n n e l i j k e z e l f s t a n d i g h e d e n , d.z. eenheden, die we onmiddellijk
door en in ons bewustzijn en bij overdracht ook in dat van anderen aannemen moeten.
Dit voorbehoud is intusschen noodwendig, dat de nauwe betrekkingen tusschen
deze beide werelden geen scherpe grenslijn mogelijk maakt.

VIII.
Hebben wij alzoo in het vorige hoofstuk als eerste uitkomst onzer uiterlijke en
innerlijke ervaring de zelfstandigheden leeren kennen, thans moeten wij nagaan, hoe
wij door diezelfde ervaring er toe gebracht worden, e i g e n s c h a p p e n en
t o e s t a n d e n te onderscheiden. Wij zagen, dat ons bewustzijn bij die onderscheiding
beheerscht wordt door twee machten: 1o den dwang, dien de zelfstandigheden buiten
ons en in ons het bewustzijn aandoen, om het te nopen ze trots al haar veranderlijkheid
als eenheden te erkennen, en 2o. de werkzaamheid van dat bewustzijn zelf, dat als
een uitvloeisel van zijn eigen eenheid in staat is om de som der gescheiden
waarnemingen door een daad (apperceptie) als een eenheid samen te vatten. We
moesten dan ook erkennen, dat het bewustzijn nu en dan met een zekere willekeur
te werk gaat bij de beslissing, of het een zeker complex al of niet als eenheid zal
erkennen.
Tegenover dien dwang nu staat een andere, die ons noodzaakt om in de elementen
der complexen, die wij zelfstandigheden noemen, geen eenheden, maar
b e s t a n d d e e l e n te zien. En dezebestanddeelen, die wij onmogelijk anders dan
als bestanddeelen kunnen beschouwen, zijnde e i g e n s c h a p p e n en t o e s t a n d e n
der zelfstandigheden. Deze gebondenheid van ons bewustzijn om eigenschappen en
toestanden als bestanddeelen van een zelfstandigheid te beschouwen, onze volslagen
onvrijheid om ons een volvoerde scheiding tusschen de zelfstandigheid en haar E.
en T. voor te stellen, ziedaar het criterium, waardoor deze E. en T. van de d e e l e n
der zelfstandigheid gescheiden zijn. Een arm, een been, een oog, enz. zijn ook
bestanddeelen van de
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zelfstandigheid, die wij lichaam noemen, maar wij aarzelen geen oogenblik om de
mogelijkheid eener scheiding dezer deelen van het geheel aan te nemen. Ten aanzien
van eigenschappen en toestanden dwingt de ervaring ons echter, deze mogelijkheid
volstrekt te ontkennen. Eenerzijds alzoo een gedwongen zijn van ons bewustzijn om
eenheden, d.z. zelfstandigheden te erkennen, anderzijds een dwang om niet-eenheden,
bestanddeelen, d.z. eigenschappen en toestanden te onderscheiden. Ziedaar alzoo de
eenvoudigste en oorspronkelijkste indeeling van den rijken inhoud, dien de ervaring
ons bezorgt, in twee categorieën: òf z e l f s t a n d i g h e i d , òf e i g e n s c h a p , de
laatste onder zekere voorwaarden voorkomende als t o e s t a n d .
Het wezen van de eigenschappen en toestanden der zelfstandigheden heeft een
voorwerp van veel en velerlei philosophisch onderzoek uitgemaakt. De beschouwingen
daarover mogen ons hier echter niet ophouden. Tot de strenge ervaring ons
beperkende, hebben wij alleen op te merken, dat ons kennen der eigenschappen niet
verder gaat, dan dat we ze aan bepaalde gewaarwordingen in ons bewustzijn gebonden
weten, correspondeerende met de veranderingen, die onze zinnen er van ondervinden.
Zoo hangt de kleur van een ding af van zijn uitwerking op onzen gezichtszin, zijn
hardheid van zijn effect op onzen tastzin, enz. De hypothesen ter verklaring van het
wezen dezer verschijnselen kunnen we hier echter evenzeer ter zijde laten als die
omtrent het wezen der dingen zelf1).
Wij kunnen dus volstaan met te constateeren, dat de eigenschappen en toestanden
op zich zelf voor ons geen werkelijkheid bezitten, dat we ze alleen kennen door een
daad van ons bewustzijn, die wij abstractie noemen. In de hoofdstukken II-VI is bij
verschillende gevallen aangewezen, hoe wij onder dezen term een proces te verstaan
hebben, dat telkens voorkomt, waar wij uit den eindeloozen

1) Evenzoo het strijdpunt omtrent de volgorde, waarin de ervaring tot ons komt, nl. of wij de
qualiteiten leeren kennen door de analyse der zelfstandigheden, dan òf wij van de qualiteiten
tot de voorstellingen der zelfstandigheden komen. Het laatste was de leer van Herbart, volgens
wien de werkelijkheid uit enkelvoudige qualiteiten (de straks genoemde realen) bestaat, uit
wier wisselwerking hij de verschijnselen der werkelijkheid trachtte te verklaren. Deze leer,
hoe scherpzinnig ook, ligt echter buiten de grenzen der ervaring. Deze kent geen andere
eigenschappen en toestanden, dan die uit de analyse onzer uiterlijke en innerlijke ervaring
omtrent de zelfstandigheden af te leiden zijn.
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samenhang der dingen een of meer zaken wenschen te isoleeren, een concentratie
van het bewustzijn op datgene, wat wij willen afzonderen, gepaard met eliminatie
van die elementen der samenstelling, welke voor het oogenblik buiten beschouwing
moeten blijven. Wij zagen daaruit (bl. 266), hoe dit proces zich bij een reeks van
verschijnselen in ons bewustzijn voordoet, bij het denken aan enkele gewaarwordingen
en aan deelen van voorstellingen, bij het ontstaan van typische en algemeene
voorstellingen, van tijds- en ruimtevoorstellingen, van begrippen, enz., terwijl we
het verschijnsel thans weer ontmoeten, nu wij aan het analyseeren zijn van de dingen
der ervaring, waaraan wij den inhoud van ons bewustzijn te danken hebben. Analyse
is dan ook steeds de basis van alle abstractie.
Intusschen moeten wij opmerken, dat niet alles wat door abstractie verkregen
wordt, abstract is, indien wij dezen laatsten term, gelijk eveneens op bl. 266
aangewezen is, als een tegenstelling van concreet bezigen. Daar zagen wij, hoe in
deze tegenstelling het concrete tot het abstracte staat als het aanschouwde tot het
gedachte, en in dezen zin zijn van de eigenschappen en toestanden, ofschoon wij ze
door abstractie leeren kennen, slechts een aantal abstract, terwijl andere, concreet
zijn.
Wij moeten op dit onderwerp nog verder doorgaan, maar breken de behandeling
even af, om er nog eens de aandacht op te vestigen, welk een misverstand er ontstaan
kan, als men het over de beteekenis der termen, die men gebruikt niet eens is. Wanneer
de lezer, die ons bij dit betoog volgt, nog eens jaargang XVI van Noord en Zuid ter
hand wil nemen, waar wij op bl. 344-364 een vertaling van Max Müller's denkboelden
over abstract en concreet gaven, dan zal het hem duidelijk worden, hoe gevaarlijk
deze termen zijn, waar zij op zoo uiteenloopende wijze gebruikt worden.
Voor Stuart Mill is abstract de als zelfstandigheid beschouwde en besprokene
eigenschap.
Voor Max Müller staat abstract tot concreet als het algemeene tot het bijzondere.
Volgens de hier aangegeven opvatting staat abstract tot concreet, als gedachte tot
aanschouwing, als onzinnelijk tot zinnelijk, als oordeel tot beeld.
Vanwaar deze verschillen? Het komt mij voor, dat zij hoofdzakelijk een gevolg
zijn van de veelheid der gevallen, waarin het
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abstractie-proces een rol speelt en van het dooreenwarren van psychologische, logische
en grammaticale onderscheidingen.
De psychologie let op hetgeen er in het bewustzijn plaats heeft, de logica tracht
de objecten van ons door de ervaring verkregen kennen te rangschikken en in te
deelen, de grammatica heeft hoofdzakelijk met de benamingen te doen, die sterk
onder den invloed staan van zeer populaire inzichten omtrent ons innerlijk leven en
de wereld buiten ons Geen wonder alzoo, dat hier voor uiteenloopende beschouwingen
plaats is en dat wij, die het behandelde onderwerp vooral met het oog op de
spraakkunst onderzoeken, aan de hierboven vermelde derde opvatting der woorden
abstract en concreet de voorkeur geven, als door logica en psychologie volkomen
gerechtvaardigd en tegelijk het meest in overeenstemming met het spraakgebruik,
Intusschen de opmerking is slechts van voorloopigen aard en alvorens nog te
concludeeren, zetten wij het onderzoek voort.
Wij constateerden dan, dat wij tot de kennis van eigenschappen en toestanden komen
door een abstractie of concentratie of analyse, waartoe de kennismaking met de
zelfstandigheden ons noopt of dwingt. Hier past de opmerking, dat we op een
verkeerden weg zouden komen, als we ons door de heerschende grammaticale
terminologie lieten leiden. Niet alleen wanneer ik zeg: De hoogte van den toren viel
mij tegen, is dit het resultaat van een abstractie, dit is evenzeer het geval, wanneer
ik, de hoogte als attribuut vermeldend, zeg: Die hooge toren past niet bij dit nederige
kerkje, of ook wanneer ik de eigenschap ter opzettelijke vermelding in het praedicaat
opneem: Die toren is zeer hoog. In al deze gevallen let ik, den toren ziende, alleen
op zijn eigenschap hoog, en hetzij ik die eigenschap nu met een substantief als een
eenheid benoem, hetzij ik haar met een attributief of predicatief adjectief aanwijs,
de eigenschap is in elk der gevallen op dezelfde wijze door mijn bewustzijn erkend,
d i. door analyse uit een complex, waarin zij voorkomt, afgezonderd. En evenmin
als we de zelfstandigheden, die we als resultaten van een dergelijk proces leerden
kennen, nl. onze algemeene voorstellingen en onze begrippen, om hun óórsprong
abstracte zelfstandigheden noemden, evenmin hebben we reden om de eigenschappen,
op grond van de wijze, waarop we ze leeren onderscheiden, abstract te heeten. En
nog veel minder reden is er om de wóórden, waardoor we die eigenschappen
aanwijzen, abstract te noemen.
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Is er dan wellicht een andere reden om van concrete en abstracte eigenschappen te
spreken. b.v. in den zin, waarin wij deze woorden bij de onderscheiding der begrippen
bezigden? Bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag is wel te bedenken, dat
we uiteen te houden hebben 1o. de eigenschap zelf als element van een object, d.i.
als onafscheidelijk bestanddeel in een van ons eigen zijn gescheiden of als zoodanig
beschouwde zelfstandigheid, 2o. de voorstelling van de eigenschap als onderdeel van
de in het bewustzijn aanwezige voorstelling der zelfstandigheid, en 3o. het woord
waarmede zoowel de eigenschap als de voorstelling er van benoemd wordt en dat
naar de functie, waarin het voorkomt een substantief of een adjectief kan zijn. Zeg
ik: de vaas is blauw, dan bestaat de eigenschap, voorzoover wij weten, in de eigen
manier, waarop de vaas het licht terugwerpt; de voorstelling er van bestaat uit de
gezichtsgewaarwording, die er van doordringt in het bewustzijn. De taal maakt echter
dit onderscheid niet en zegt, al of niet bewust van de verwisseling, die hier plaats
heeft: De vaas is, zooals ik haar zie, d.i. blauw.
Ik kan echter ook zeggen: de vaas is mooi, of de vaas is ouderwetsch. Hier ligt de
oorzaak van de eigenschap ook wel in de vaas, maar wij erkennen haar niet door een
of meer onmiddellijke gewaarwordingen. Er komen hier aesthetische en historische
vergelijkingen bij te pas, die hoe snel ook geschied, en hoe vaak ook onbewust of
instinctmatig geschied, toch een bewustzijnsproces uitmaken. De eigenschap is dus
ditmaal niet het direct gevolg van een aanschouwing, maar een denk- en
gevoelsproduct, dat ons bewustzijn aan de vaas toekent Laten we nog een derde
voorbeeld nemen. Bij de visitatie aan de grenzen zegt de ambtenaar der douane van
een vaas, die we van de reis medebrengen: die vaas is belastbaar. Hier is de oorzaak
van de eigenschap in het geheel niet in de vaas gelegen, maar de ambtenaar kent ze
haar toe op grond van de overweging, dat ze te brengen is onder de bepalingen van
een hem bekende wet.
Ligt hier een basis voor een indeeling? Philosophisch gesproken niet, want het
blauw der vaas heeft evenmin een objectief karakter als haar mooiheid,
ouderwetschheid of belastbaarheid. Dat blauw zou evenmin bestaan als er geen met
oogen verbonden hersenen en een daarmede verbonden bewustzijn bestond, als de
mooiheid en ouderwetschheid bestaan zouden zonder eenige aesthetische en histori-
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sche kennis in dat bewustzijn, of de belastbaarheid zonder wetten en ambtenaren.
Daarom ook kozen wij drie voorbeelden, ten einde het langzaam toenemend aandeel
van het bewustzijn in de erkenning der eigenschap te doen uitkomen. Maar als we
in het groot onderscheiden, dan kunnen wij zeer goed twee categorieën van
eigenschappen vaststellen en, even als bij de zelfstandigheden, van z i n n e l i j k e
en o n z i n n e l i j k e eigenschappen spreken, correspondeerende in ons bewustzijn
met eigenschaps v o o r s t e l l i n g e n (of gewaarwordingen) en eigenschaps
b e g r i p p e n , al naarmate hoofdzakelijk de werkzaamheid der zinnen, òf het denken,
gevoelen en willen in het constateeren dezer eigenschappen betrokken is.
Is deze onderscheiding juist, dan is er reden om de indeeling op dezelfde wijze
voort te zetten, als op bl. 266 van dezen jaargang met de voorstellingen en begrippen
van zelfstandigheden geschied is. Concreet zijn dan ook om te beginnen alle zinnelijke
eigenschappen: rood, donker, schel, welluidend, hard, ruw, geurig, frisch, zoet,
pikant, smakelijk, walgelijk, warm, zwaar, rond, lang, gebogen, smeedbaar, vettig,
enz, waarbij, gelijk uit de voorbeelden blijkt, of een enkel, of verschillende zintuigen
samen bij de waarneming dienst doen. Concreet zijn verder ook al die onzinnelijke
eigenschappen, die wel na een daad van het bewustzijn toegekend worden, maar die
tegelijk bij wijze van illustratie met concrete voorstellingen gepaard gaan, b v. mooi,
vroolijk, harmonieus, liefelijk, lekker, krachtig, vlug, bedrijvig, driftig, soliede,
evenredig, enz. Doch minder of meer abstract - sterker uitdrukking is niet mogelijk,
- zijn alle eigenschappen, waarin de zinnelijke elementen tot een minimum naderen
of geheel verdwijnen, b.v. nuttig, doelmatig, logisch, verstandig, goed, zedelijk,
betamelijk, begeerlijk, eerbiedwaardig, verheven, naijverig, belastingplichtig,
kiesgerechtigd, aansprakelijk, medeplichtig, enz. Geconstateerd moet dus worden,
dat een scherpe begrenzing dezer categorieën niet mogelijk is, dat het verband, waarin
de eigenschapswoorden voorkomen, bij deze indeeling van grooten invloed kan zijn,
en tevens dat we hier niet met een taalkundige, maar met een logische indeeling te
doen hebben. Immers als we de afleidingsmiddelen bij de vorming van adjectieven
nagaan, zien we, dat eenzelfde achtervoegsel woorden voor zoowel zinnelijke als
onzinnelijke, zoowel concrete als abstracte eigenschappen vormen kan. Alleen in
een enkel geval, waar etymologisch gelijkbeteekenende achtervoegsels voorhanden
zijn, blijkt de taal aan het eene voor
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zinnelijke, aan het andere voor onzinnelijke eigenschappen de voorkeur te geven,
b.v. onmeetbaar en onmetelijk, onuitspreekbaar en onuitsprekelijk, enz.
Een laatste punt van onderzoek bij dit onderdeel betreft het o n d e r s c h e i d tusschen
eigenschappen en toestanden. Tot dusver hebben we die steeds in één adem genoemd,
omdat al het behandelde op beide gelijkelijk betrekking had. Ook hier is de grenslijn
wederom niet gemakkelijk te vinden, en waar in de spraakkunsten van beide
categorieën sprake is, bepaalt de toelichting zich in den regel tot het geven van
voorbeelden1). Wij willen in elk gevoel beproeven, of er een criterium te formuleeren
is. De kans hiertoe zullen wij hebben, indien wij door een weinig analyse de
eenvoudigste kenmerken van een eigenschap trachten te vinden.
Bij de zelfstandigheden vonden wij: ruimte, duur en samenhang, als in den regel
samenwerkende tot het constateeren van eenheid. Wij zagen, dat te midden van de
veranderlijkheid aller dingen en hun onafgebroken samenhang de genoemde criteria
het bewustzijn aanleiding geven om zekere verbindingen als betrekkelijk
onveranderlijke en min of meer scherp begrensde eenheden, geheelen of
zelfstandigheden te erkennen, en dat niet alleen in de wereld, die in het bereik onzer
zinnen ligt, maar ook in die, welke onmiddellijk door het bewustzijn waargenomen
wordt. Wij constateerden bovendien de groote toegevendheid, maar ook de toch altijd
overblijvende willekeur, waarmede ons ik daarbij te werk gaat. Een minimum van
ruimte, van duur, van samenhang is meestal voldoende, maar eindelijk komt er toch
een punt, waarop het bewustzijn met een zekere willekeur beslist: dit is geen
zelfstandigheid meer, dit is al te veranderlijk, dit is niet anders dan een beweging.
Vooral in de onzinnelijke wereld komt die willekeur uit. Hij wiens bewustzijn vrij
leeg is, terwijl er weinig eigen combinaties in voorkomen, heeft, naar het luidt, geen
verstand, geen oordeel.

1) Dr. Brill (N.T. I, 124) vermeldt als h o e d a n i g h e d e n (resp. eigenschappen): jeugd,
wijsheid, hoogte, duisternis (?), blijdschap (?); als t o e s t a n d e n : geluk, ramspoed,
vergetelheid, slavernij, weelde. Terwey (N.T., 41) geeft als h o e d a n i g h e d e n : jeugd,
ouderdom, schoonheid, vlijt; als t o e s t a n d e n : gezondheid, vreugde, leed. De Groot (N,
T., 193) noemt als h o e d a n i g h e d e n : hoogte, schoonheid, braafheid, zwaarte, poreusheid;
als t o e s t a n d e n : rust, slaap, dood, vrees, liefde.
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Wie zich door de invloeden van het oogenblik laat leiden, en van geenerlei vastheid
in zijn conclusies blijk geeft, heeft geen plan, geen karakter. Wien het aan een
blijvenden zedelijken standaard ontbreekt, die verwijtend reageert, als zijn doen of
laten niet in orde is, heeft geen geweten, enz.
Welnu, evenmin als de ervaring onveranderlijke zelfstandigheden aanbiedt, evenmin
zijn de eigenschappen, hare bestanddeelen, onveranderlijk. Als we een eigenschap
analyseeren vinden we er de volgende elementen in. Allereerst een hoe, maar daarnaast
ook een duur van dit hoe, een graad van dit hoe, en eindelijk de uitgebreidheid (of
ruimte) van dit hoe. Verandert alzoo een eigenschap, dan kan die verandering een,
of meer, of alle elementen betreffen. Een toon kan hooger of lager worden, langer
of korter aanhouden, sterker of zwakker klinken, over kleiner of grooter
uitgestrektheid waarneembaar zijn, en deze veranderingen kunnen òf elk op zich
zelf, òf verbonden voorkomen.
Zijn dus alle eigenschappen veranderlijk, er is zooveel verschil in die
veranderlijkheid, dat we vanzelf genoopt worden om onderscheid te maken tusschen
zoogenaamd blijvende èn veranderlijke eigenschappen. Maar het wordt duidelijk, er
is weer veel willekeur bij deze onderscheiding. Op veranderingen in den graad en in
de uitgebreidheid wordt weinig gelet. Doch belangrijker zijn het hoe en de duur, of
liever de gebondenheid van het hoe aan den tijd. Een van den tijd los hoe is het
zuivere begrip van een e i g e n s c h a p . Als wij den tijd er buiten laten zijn er niets
anders dan eigenschappen. Daartegenover staat de t o e s t a n d van een zelfstandigheid
als de aan een bepaald tijdstip of tijdvak verbonden eigenschap.
Willen we dit nu met voorbeelden toelichten, dan moet bedacht worden, dat het
vooral hier kwalijk gaat, een beslissing over losse woorden te nemen. In het algemeen
kan men zeggen, dat het attributieve adjectief hoofdzakelijk dient om het bloote hoe,
dus de eigenschap te vermelden: een jonge vrouw, een oud huis, een mooi meisje,
een driftig man, een vlijtig kind, een gezond kind, een vroolijk gezelschap, de
bedroefde weduwe, enz. In het praedicaat opgenomen, geeft daarentegen het adjectief
wel soms de zuivere eigenschap aan: de vrouw is jong en het meisje is mooi, enz.,
maar veel meer dient het dan om een toestand te vermelden: Hij voelde zich weer
jong. Wat was ze mooi, toen ze zoo verontwaardigd was! Ik was straks
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wat driftig. Hij is nu weer gezond, enz. Het is ondoenlijk om het voor alle gevallen
te verifiëeren, maar op grond van het gestelde beginsel kan beweerd worden, dat elk
adjectief, hetwelk een eigenschap aangeeft, ook als aanwijzing van een toestand
gebruikt kan worden.
Intusschen een eigenschap kan zelf weer als eenheid besproken worden en de
naam er voor is dan een zelfstandig naamwoord. Hier wordt de zaak eenigszins
anders, en voelen wij ons genoopt, om sommige woorden meer als namen van
eigenschappen en andere in het bijzonder als namen van toestanden op te vatten.
Vanwaar gaat die drang uit? Alle eigenschappen zijn veranderlijk, maar nu eens
treedt toch het blijvende karakter op den voorgrond, en een andermaal het tijdelijke
en afwisselende. In het eerste geval zijn we geneigd van een eigenschap, in het laatste
van een toestand te spreken. Een scherp criterium is niet te vinden, maar wellicht
zouden we als zoodanig den regel kunnen stellen, dat we een eigenschap dan een
toestand noemen, wanneer we begin en einde gemakkelijk overzien en de afwisseling
der eigenschap met een andere of met haar tegenstelling licht denkbaar is. Toestanden
zijn dan: stilte en drukte, ziekte en gezondheid, licht en duisternis, warmte en koude,
loomheid en opgewektheid, hoop en vrees, dronkenschap en nuchterheid, blijdschap
en droefheid, belangstelling en onverschilligheid, ingenomenheid en
verontwaardiging, opmerkzaamheid en verstrooidheid, eendracht en oneenîgheid,
enz. In al haar veranderlijkheid of vergankelijkheid toch niet zóó wisselbaar erkennen
wij daarentegen als e i g e n s c h a p p e n : lengte, breedte, dikte, rood, groen, blauw,
schoonheid, leelijkheid, mottigheid, jeugd, ouderdom1), ziekelijkheid, kouwelijkheid,
naarstigheid, traagheid, buigbaarheid, smeedbaarheid, evenredigheid, stevigheid,
broosheid, deugd, boosheid, nauwgezetheid, bekwaamheid, enz.
Scherper grenzen aan te geven is niet mogelijk en het ligt voor de hand, dat er vele
gevallen moeten zijn, waarin de keuze tusschen de qualificatie eigenschap of toestand
moeilijk is, waarin het verband, waarin het woord voorkomt veel afdoet, ja waarin
zelfs als dit verband bekend is, toch nog aanleiding tot aarzeling en

1) Bij jeugd en ouderdom moet bedacht worden, dat ze als namen van perioden in het leven
geen namen van e i g e n s c h a p p e n , maar namen van t i j d e n zijn.
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twijfel overblijft. Tevredenheid b.v. is een toestand, maar tevens zij het ook een
zeldzame eigenschap. Met vroolijkheid, drift, gejaagdheid, enz. is het, de
zeldzaamheid uitgesloten, al evenzoo. Dit behoeft hier niet verder uitgewerkt te
worden.
De bespreking van de tweede rubriek der elementen onzer ervaring zou hiermede
kunnen sluiten, als niet nog ééne vraag te voorzien was: moeten naast de
eigenschappen en toestanden niet in de derde plaats de werkingen genoemd worden.
Het is de gewoonte, maar rationeel schijnt het niet. Werkingen zijn niet anders dan
toestanden, en de werkwoorden met hun tijdvormen zijn juist bijzonder geschikt om
het aan den tijd gebonden zijn van de toestanden duidelijk te doen uitkomen. In mijn
Ned. Spr. I, § 9, is hierop reeds met een enkel woord gewezen. Het ijzer gloeit, geeft
beter het karakter van toestand aan dan: Het ijzer is gloeiend. Bij de indeeling der
werkwoorden naar hun beteekenis worden onder meer dan ook vrij algemeen deze
beide categorieen aangenomen: v e r k e e r e n i n e e n t o e s t a n d (zijn, blijven,
leven, rusten, slapen, zweven, drijven, enz.) en v e r w i s s e l e n v a n t o e s t a n d
(worden, vallen, rijzen, komen, gaan, enz.). Er is echter ook een rubriek voor die
werkingen, waaraan men bij voorkeur den algemeenen naam van een doen of een
handelen geeft (eten, drinken, loopen, werken, blaffen, bijten, denken, spreken, enz.).
Het element, dat hier aanleiding geeft om op te houden met den naam toestand, is
de bij deze werkingen op den voorgrond tredende activiteit van het onderwerp. Die
activiteit komt soms al te voorschijn bij de werkwoorden, die een verwisselen van
toestand beteekenen, b.v. vertrekken, verhuizen, klimmen, enz., zoodra er nl. bij zulke
verwisselingen meer sprake is van overleggen en willen. Hieruit blijkt alzoo, dat de
grens tusschen toestanden en handelingen al even vlottend is als die tusschen
toestanden en eigenschappen. Wordt dit echter in het oog gehouden, dan is er geen
bezwaar om de in de zelfstandigheden waargenomen elementen te rangschikken in
drieen; eigenschappen, toestanden en handelingen.
Alleen moet men dan, meen ik, wat scherper onderscheiden, dan gewoonlijk
geschiedt en niet elk woord, dat met een werkwoord in verband staat, dadelijk een
werkingswoord noemen. Dr. Brill (N.S. I, 124) noemt alle namen van werkingen of
handelingen: groei, bloei, loop, stand, val, slaap, verder het leven, het
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lezen, enz. Daaronder zou ik alleen het lezen en in zekere gevallen loop als namen
van handelingen willen erkennen; de andere zijn m.i. namen van toestanden. Bij de
woorden die een herhaling der handeling te kennen geven, - Dr. B. noemt: gebedel,
gefluit, gekerm en gelach - hangt alles van de omstandigheden af. In zijn gebedel,
zijn gefluit, enz. erken ik gaarne handelingen. Maar worden deze woorden meer in
de collectieve beteekenis gebruikt, b.v. het gebedel op Nieuwjaarsdag, het gefluit
bij mist op het Y, het gekerm op het slagveld, dan treedt weer meer het karakter van
toestand op den voorgrond, terwijl ten slotte niet vergeten mag worden, dat de drie
laatste woorden ook namen van geluiden zijn, en als zoodanig (zie bl. 526) direct
onder de namen der zinnelijke zelfstandigheden gebracht kunnen worden.
In het algemeen bewijzen deze en dergelijke opmerkingen, hoe moeilijk het is
losse woorden te classificeeren, waarvan men niet weet, in welk verband zij bedoeld
worden.

IX.
Wat biedt de ervaring ons nu nog meer aan, dat benoemd moet worden, dan de
zinnelijke en onzinnelijke z e l f s t a n d i g h e d e n en hare eveneens zinnelijke of
onzinnelijke e i g e n s c h a p p e n , t o e s t a n d e n en h a n d e l i n g e n ?
Bij de analyse van den inhoud van ons bewustzijn in hoofdstuk IV (bl. 254-256)
vonden wij ook voorstellingen van t i j d e n en r u i m t e n ; we hadden er die van
g e t a l l e n (getelde hoeveel-1)

1) Terwey (N.S. 41) noemt als werkingen: loop, slag, klank, gedraaf, gejuich, handhaving en
werking. Alleen loop en handhaving is men op den eersten indruk geneigd onder de
handelingen te brengen, maar er zijn ook gevallen, b.v. bij dezen loop der zaken en door de
handhaving van het amendement, waarin deze woorden namen van toestanden moeten heeten.
Klank en gejuich zijn ook namen van geluiden. Slag kan zijn de naam van een handeling,
van een geluid en van een tast- of gevoelsgewaarwording.
De Groot (N.S., 193) geeft als werkingen: druk, berusting, ondergang, opgang, het ontwaken,
wat inderdaad niets anders dan toestanden zijn, Alleen op- en ondergang beginnen om het
bewegingselement, dat er in ligt, nu en dan meer den naam van handelingen te verdienen,
b.v. waar sprake is van den op- en ondergang der zon; maar geenszins in de vele gevallen,
waarin deze woorden figuurlijke beteekenis hebben.
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heden) moeten bijvoegen1). We vonden ook redenen, om er den naam van
voorstellingen aan te geven, omdat we constateeren moesten, dat ook deze ervaringen
complexen van gewaarwordingen vormen. Een tijdsvoorstelling in ons bestaat uit
de gewaarwording van het blijvende, dat den achtergrond uitmaakt van alle
wisselingen, die wij waarnemen. Het is beeldspraak, die wij in dat woord
‘achtergrond’ bezigen, maar wij kunnen er moeilijk buiten blijven. Wij herinneren
alleen nog, dat als er geen veranderingen gebeurden, we ook geen voorstelling van
tijd zouden hebben en we gebruiken dan ook de regelmatige veranderingen, b.v. de
beweging van een slinger, het draaien van een rad, de draaing van de aarde, haar
beweging om de zon, enz. als middelen om het blijvende, dat wij tijd noemen, te
meten. Maar hieruit volgt nu ook, dat wij van het blijvende geen voorstelling kunnen
hebben dan gebonden aan het veranderlijke. Doe ik b.v. bij het begin van een minuut
mijn oogen toe (a) en aan het einde ze weer open (b), dan behoort tot de
minuutvoorstelling de gewaarwording der afwisseling van a door b, plus de
gewaarwording van het blijvende, dat a en b omspant. In de tijdsvoorstelling is dus
verbonden de bewustheid van een verandering aan de bewustheid van een
onveranderlijkheid. Die onveranderlijkheid op zich zelve zou zijn de absolute tijd,
maar dat is geen voorstelling meer. De grenzen zijn dan weggevallen, en daarom is
de absolute tijd onbegrensd en dus oneindig, in tegenstelling met den psychologischen
tijd, die steeds begrensd is. Absolute tijd is dan ook niets dan een door mathematische
abstractie verkregen begrip.
Ten slotte moet nog herinnerd worden, hoe wij t.a.p. het betrekkelijke en gebrekkige
van onze tijdsvoorstellingen constateerden en hoe wij er en al heel spoedig toe komen
om ons tijden symbolisch, d.i. door ons verbeelden geholpen, als ruimten of vakken
voor te stellen.
Verder bleek bij bedoelde analyse, hoe een ruimtevoorstelling - ter zijde gelaten de
strijdige theorieën omtrent het ontstaan er van - eveneens een complex van
gewaarwordingen is, en wel van gezichts-, tast- en bewegingsgewaarwordingen.
Evenals psychologische tijden zijn psychologische ruimten altijd begrensd, en evenzoo
is de absolute

1) Ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik dan moest anticipeeren op het begrip eenheid, dat eerst
na de ontwikkeling van het begrip zelfstandigheid vast te stellen was.
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mathematische ruimte ook slechts een begrip, dat op den grondslag der ervaring door
abstractie verkregen wordt en tot een voorwerp van wetenschappelijke beschouwingen
kan worden gemaakt. En eindelijk zij herinnerd, dat ons bewustzijn, waar het de
voorstelling van bijzonder groote ruimten betreft, mede tot een zekere symboliek de
toevlucht neemt, en ze tot een kleiner of grooter getal bekende ruimten herleidt, òf
er ook wel tijdsvoorstellingen bijhaalt, b.v. door na te gaan in hoeveel tijd een zekere
afstand af te leggen zou zijn, enz.
Hebben wij nu ook g e t a l s v o o r s t e l l i n g e n ? Die vraag hebben wij om de straks
genoemde reden nog niet besproken, maar nu kan zij gesteld worden. Wij hebben
gezien, dat de ervaring ons bewustzijn dwingt eenheden te erkennen, en hoe de duur
en de ruimte der dingen daarbij een belangrijke rol spelen. Welnu, dan is het licht te
begrijpen, dat na dien eersten dwang een tweede volgt, en het bewustzijn er alzoo
toe komt die eenheden ook te t e l l e n : één erkende eenheid en nog één zijn twee
eenheden. Die eenheden kunnen zelfstandigheden zijn, maar ook eigenschappen en
toestanden, maar ook ruimten en tijden. Het bewustzijn rangschikt die bij de telling
naar de regelen, die de doelmatigheid het aan de hand doet, in deze of gene soort van
groepen, en meestendeels is de getalsvoorstelling van optischen, doch ook wel van
acoustischen aard: men z i e t een aantal boomen, men h o o r t een aantal slagen.
Evenmin echter als de tijd- en ruimtevoorstellingen zijn de getalvoorstellingen los
te maken van de eenheden. Men kan, om ze zooveel mogelijk te isoleeren van de
onderscheidende eigenschappen der eenheden, zoovéél wegdenken en verwaarloozen
als men wil, maar er moet een kleine rest van blijven: in een tijdvoorstelling b.v. een
paar lichte tikjes aan het begin en het eind; in een ruimtevoorstelling eenige, zij het
ook nog zoo zwakke punten ter oriënteering of lijnen ter afsluiting, en in een
getalvoorstelling punten of tikken als de eenvoudigste gezichts- en gehoorseenheden,
die het tellen mogelijk maken. Eerst het denken komt er toe, de getallen volkomen
geisoleerd te beschouwen, maar deze door abstractie verkregen absolute getallen,
zijn wederom slechts begrippen en uit den aard der zaak kunnen het niet anders zijn
dan onbegrensde, d.i. als men niet opziet tegen de contradictie in de termen, ongetelde
getallen, b.v. zoals ze in de algebra voorkomen.
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Eindelijk heeft ook hier een zekere symboliek plaats ter gemoetkoming aan de
beperktheid onzer aanschouwing en verschijnen tal van collectieve eenheden, waar
de hoeveelheden moeilijk te overzien worden.
Na alzoo nog eens nagegaan en aangevuld te hebben, wat de tijd-, ruimte- en
getalvoorstellingen in ons bewustzijn beteekenen, rest thans de vraag, waarmede
deze voorstellingen in de wereld onzer ervaring correspondeeren. Zijn tijden, ruimten
en getallen zelfstandigheden, of zijn het eigenschappen van de zelfstandigheden?
Uit hetgeen voorafgegaan is volgt, dat deze vragen ontkennend beantwoord moeten
worden: het zijn geen complexen van eigenschappen, noch er is een aan ruimte en
duur gebonden hoe in te constateeren. Willen wij dan buiten de theorieën blijven,
die deze elementen der ervaring trachten te verklaren, dan kunnen wij niet anders
zeggen, dan dat het constante elementen zijn, die bij alle ervaringen van
zelfstandigheden en eigenschappen zich doen gelden, en die het best samen te vatten
zijn onder den naam a a n s c h o u w i n g s v o r m e n 1). Daar echter deze
aanschouwingsvormen op zich zelf ook tot objecten van aanschouwingen worden
gemaakt, b.v. in de wiskundige wetenschappen, zijn daarvoor evenzeer namen noodig
als voor de zelfstandigheden en de eigenschappen.

X.
Wij staan thans aan het einde van ons onderzoek. Het begon met een overzicht van
de bedenkingen, die de in omloop zijnde definieëring der begrippen concreet en
abstract bij de indeeling der substantieven rijzen doet, gepaard met een critiek der
omschrijvingen van het begrip zelfstandigheid. Reeds dadelijk bleek daaruit, dat
noch ‘de zinnelijke waarneembaarheid’, noch het ‘op zich zelf bestaan’, afdoende
criteria waren voor het herkennen der zelfstandigheden. Beide kenmerken toch,
afzonderlijk of te zamen genomen, sloten een aantal zelfstandigheden uit, waaraan
die naam niet te weigeren valt.

1) De term is van den wijsgeer Kant. Bij het gebruiken er van is wel te bedenken, dat we dit
doende, geen partij kiezen in de verschillen, die Kant's theorieën in het leven hebben geroepen.
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Daarop volgde (H. II-V) een ontleding van den inhoud van ons bewustzijn, een
onderzoek, gemotiveerd door de overweging, dat we de objecten, die de taal te
benoemen heeft, allereerst en eigenlijk alleen kennen door den invloed, dien zij
hebben op ons bewustzijn. En bij deze beschouwing der bewustzijnsverschijnselen,
werden niet alleen de voorstellingen ontbonden in haar elementen: gewaarwordingen,
aandoeningen en begeerten, maar werden ook de vervormingen dezer voorstellingen
nagegaan, n.l. de verbeeldingen en eindelijk de begrippen. Ten slotte werd een poging
beproefd om het onderscheid tusschen voorstellingen en begrippen scherp te doen
uitkomen als complexen van gewaarwordingen tegenover complexen van oordeelen,
waarnemingsresultaten, schoon niet zonder denkhulp verkregen, tegenover
denkresultaten, door nadenken over den inhoud der voorstellingen voortgebracht.
Bij dit gedeelte van het onderzoek kwam het uit, welk een uitgebreide rol de abstractie,
als concentratie van het bewustzijn op onderdeelen van al het samenhangende, bij
de verschillende bewustzijnsprocessen te vervullen heeft.
In de derde plaats volgde daarop (H. VI-IX) een onderzoek naar de oorzaken van
die verschijnselen in het bewustzijn, naar de wereld onzer ervaring, waarmede onze
voorstellingen en begrippen correspondeeren. We constateerden een uiterlijke en
een innerlijke ervaringswereld, en tevens den aard van de zekerheid, die we omtrent
deze beide werelden en haar inhoud hebben kunnen: van de laatste alleen directe,
van de eerste alleen indirecte zekerheid. Omtrent die wereld buiten ons bleek nl., dat
haar van ons eigen zijn onafhankelijk bestaan niet bewezen kan worden, en dat we
niet verder kunnen komen dan te erkennen, dat ons bewustzijn door die wereld
gedwongen wordt haar bestaan aan te nemen. Wij behoefden ons echter in die quaestie
niet al te zeer te verdiepen, doch stonden er alleen even bij stil, om duidelijk te maken,
dat de Taal van al zulke zwarigheden niet afweet. Zij staat nl. op het naïeve
objectivistische standpunt, waarop de meerderheid der menschen zich bevindt: ze
neemt, gelijk dezen doen, zonder nader bewijs het bestaan aan van een wereld buiten
ons en een wereld in ons; ze gaat na, wat ze in beide al zoo ontmoet en geeft er als
Adam namen aan; ze is daarbij niet geheel en al onvatbaar voor leering en wijzigt
nu en dan, als het haar erg duidelijk wordt, dat ze het mis heeft, haar benamingen;
maar overigens is ze zeer conservatief en gemakzuchtig uitgevallen, en laat ze het
aan de verschil-
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lende wetenschappen over, haar vergissingen en fouten terecht te brengen. Uit een
en ander volgt dan, dat het niet anders kan, of er moeten een aantal moeilijkheden
rijzen, wanneer de Taalwetenschap met haar zin voor orde de voorhanden
naamgevingen op redelijke wijze catalogiseeren wil, en zij kan daaraan niet
ontsnappen, dan door zich in critieke gevallen neer te leggen bij de argelooze
willekeur, waarmede de Taal zelf in haar naïeveteit bij het voorkomen van zulke
gevallen te werk gaat.
Aldus was in groote trekken de gang van ons onderzoek en het wordt thans mogelijk
tot het trekken van eenige conclusies over te gaan.
Indien wij de n a m e n , d.z. de substantieven, u i t e e n p s y c h o l o g i s c h
o o g p u n t gaan indeelen, d.i. op den basis van hetgeen een ontleding van het
bewustzijn ons leert, dan verkrijgen wij het volgende overzicht:
1. Namen van al of niet aan de ervaring ontleende v o o r s t e l l i n g e n ,
die tevens n a m e n v a n b e g r i p p e n z i j n : man, neus, leeuw, nagel,
eik, roos, stengel, steenkool, hemel, hel, onderwereld, schim, nimf, ziel,
bewustzijn, geest, gemoed, wil, enz.
2. Namen van e l e m e n t e n v a n v o o r s t e l l i n g e n :
a. g e w a a r w o r d i n g e n : licht, rood, klokgelui, rozengeur, azijnsmaak,
gladheid, hardheid, zwaarte, enz.
b. a a n d o e n i n g e n : pijn, kitteling, liefde, haat, blijdschap, droefheid,
eerbied, dankbaarheid, enz.
c. b e g e e r t e n : honger, dorst, slaap, (geneigdheid om te slapen),
drankzucht, waarheidsliefde, eerlijkheid, schoonheidsbegeerte,
gemeenschapsgevoel, plichtgevoel, berusting, bekeeringsdrang,
Godsvertrouwen, enz.
3. Namen van b e g r i p p e n , waarmede niet direct voorstellingen gepaard
gaan, maar waaronder reeksen van voorstellingen te brengen zijn:
zelfstandigheid, eigenschap, toestand, ruimte, tijd, hoeveelheid, oorzaak,
gevolg, voorwaarde, beperking, verhouding, wet, slaat, maatschappij,
kostbaarheid, zedelijkheid, deugd, vroomheid, enz
Indien ik hier een voorbeeld tracht te geven van het schema, waarop een dergelijke
psychologische indeeling zou neerkomen, dan is het doel daarvan hoofdzakelijk, de
onhoudbaarheid van zulk een indeeling te doen uitkomen. Reeds dit beknopte
overzicht zal bij den lezer herhaaldelijk de vraag doen rijzen: waarom dit of dat
woord niet in een andere categorie gebracht? En het antwoord zal alleen gegeven
kunnen worden door een gissen naar hetgeen er door mij bij gedacht is. De oorzaak
van deze onhoudbaarheid is dan ook
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niet ver te zoeken. De taal is niet ontstaan onder den invloed van een onderzoek naar
den inhoud van het bewustzijn. Dergelijk onderzoek is eerst van later datum1) en de
psychologie ondervindt, gelijk ik reeds opmerkte, er al de lastige gevolgen van. Zij
kan van de middelen, die de taal aanbiedt, gebruik maken om haar bedoelingen en
onderscheidingen zoo juist mogelijk aan te geven, maar de spraakkunst kan er niet
aan denken, op de resultaten van haar onderzoek een indeeling der substantieven te
beproeven. Als geconstateerd is, dat een substantief uit een psychologisch oogpunt
een klank is, waaraan, hetzij een voorstelling, hetzij een element daarvan is
geassociëerd, òf wel een klank, die als symbool van een begrip beschouwd moet
worden, dan heeft de psychologie, wat het wezen der substantieven betreft, afgedaan.
Uit hetgeen omtrent het naïeve standpunt der taal gezegd is, volgt, dat een indeeling
u i t e e n l o g i s c h o o g p u n t , d.i. op den grondslag van hetgeen het nadenken
over den inhoud van de wereld onzer ervaring leert, meer kans van slagen aanbiedt.
De stof daartoe hebben de hoofdstukken VI-IX ons geleverd, en de samenvatting
levert het volgende overzicht:
De substantieven dienen ter benoeming van de eenheden, die ons
bewustzijn in de wereld onzer uiterlijke en innerlijke ervaring leert
onderscheiden.
Deze onderscheiding levert drie categorieën op:
1o. Z e l f s t a n d i g h e d e n , d.z. complexen van eigenschappen, die we
op grond van hun ruimte, duur en bestendigheid in den samenhang als
eenheden moeten erkennen.
Bij de toepassing van het zelfstandigheidsbegrip op de eenheden onzer
innerlijke ervaring valt het ruimtekenmerk weg en wordt de erkenning van
eenheden in het algemeen sterk beheerscht door de voorstellingen, die
men zich van het bewustzijn en zijn inhoud maakt.
2o. E i g e n s c h a p p e n , onder zekere voorwaarden ook t o e s t a n d e n
en h a n d e l i n g e n genoemd, d.z. die elementen der zelfstandigheden,
die we noodwendig als onafscheidelijke bestanddeelen van
zelfstandigheden moeten erkennen.
Onder t o e s t a n d e n zijn te verstaan die eigenschappen, waarbij het
gebonden zijn aan een zekeren tijd en de mogelijkheid van afwisseling
sterk op den voorgrond treden.

1) Niet onaardig constateert Beets dit feit in zijn epigram (Dichtw. IV, 38):
‘Verhef geen psychologen!
Nakomers al te maal.
Voorganger in mijn oogen
Is hier alleen de Taal.’
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Den naam van h a n d e l i n g e n geven wij aan die toestanden van
zelfstandigheden, waarbij deze van activiteit doen blijken.
3o. A a n s c h o u w i n g s v o r m e n , d.z. ruimten, tijden en getallen, de
elementen der zelfstandigheden, die na wegdenking van al haar
eigenschappen voor het bewustzijn overblijven.
Ook de eigenschappen (resp. toestanden en handelingen) en
aanschouwingsvormen kunnen als eenheden beschouwd en als zoodanig
benoemd worden.
Dientengevolge kunnen de substantieven als namen van eenheden op de
volgende wijze worden geordend:
I. Namen van z e l f s t a n d i g h e d e n :
a. zinnelijke, d.i. door de zinnen waarneembare: mensch, dier, huis,
schaduw, kwast (in het hout), vlek, gaslicht, trompetgeschal, een dichtregel,
een melodie, een leidmotief, vischlucht, enz.
b. onzinnelijke: 1o, geestelijke wezens, hetzij objecten van ons kennen,
hetzij geloofsobjecten: onze ziel, onze geest, ons bewustzijn, de wereldziel,
God, de Heilige Geest, enz. - 2o. de functiën van het bewustzijn, al of niet
te recht als eenheden aangenomen: het verstand, het gemoed, de wil, het
geheugen, de verbeelding, het oordeel, het vernuft, het geweten, enz. - 3o.
de onderdeelen van den inhoud van het bewustzijn: een voorstelling, een
gewaarwording, een aandoening, een hartstocht, een begeerte, een
voornemen, een besluit, een oordeel, enz.; waaronder ook te brengen zijn:
verbeeldingen, (nimfen, kabouters, spoken, muzen, enz.), visioenen,
hallucinaties, enz. en eindelijk alle abstracte begrippen (d.z. zuivere
denkobjecten, die wel zinnelijke zelfstandigheden tot grondslag hebben,
maar zelf het niet zijn): een Staat, een Mogendheid, de Kroon, de
Regeering, een regeeringsvorm, de souvereiniteit, het gezag, een wet, een
systeem, een godsdienst, een wijsbegeerte, het Christendom, het
neo-Spinozisme, een gevolg, een voorwaarde, enz.
II. Namen van e i g e n s c h a p p e n , t o e s t a n d e n en h a n d e l i n g e n :
a. zinnelijke, d i. door de zinnen waarneembare: blankheid, welluidendheid,
geurigheid, het bittere, weekheid, hardheid, dikte, buigbaarheid, talrijkheid,
samenhang, koorts, dronkenschap, drift, beweeglijkheid, trilling, slaap,
het drijven, groei, bloei, vermeerdering, vlucht, loop, wandeling, reis,
vertrek, aankomst, een huldiging, begroeting, mishandeling, een aanval,
het terugtrekken, enz.
b. onzinnelijke, d.i. door het denken of gevoelen erkende of toegekende:
liefheid, braafheid, doelmatigheid, *kostbaarheid, bekwaamheid,
aanbevelenswaardigheid, trouw, eerlijkheid, verwardheid, spanning,
*wanhoop, *schaamte, achting, genegenheid, ontwikkeling, *vooruitgang,
hervorming, berusting, onderwerping, een laagheid, *beleediging, enz.
O p m e r k i n g . Het is van een monistisch, en inzonderheid van het
identiteitsstandpunt (zie bl. 531) licht te begrijpen, dat de scheiding der
eigenschappen in zinnelijke en onzinnelijke in vele gevallen op bezwaren
moet stuiten. Enkele sterretjes in de voorbeelden wijzen zulke gevallen
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Noord en Zuid. Jaargang 17

553
Verder zijn er ook eigenschappen, die op waargenomen
aanschouwingsvormen berusten, bij welker constateering de zinnen dus
meegewerkt hebben, maar toch de overweging, de daad van het denken,
het voornaamste is; b.v. hoogte, dikte, nabijheid, uitgestrektheid,
langdurigheid, kortstondigheid, talrijkheid, zeldzaamheid, schaarschte,
enz. Ook andere onzinnelijke eigenschappen kunnen een zinnelijken
grondslag hebben, b.v. bekwaamheid, netheid, enz.
Bij den eindelooze samenhang der dingen ligt de aanleiding tot dergelijke
bezwaren bij het indeelen voor de hand.
III. Namen van r u i m t e n , t i j d e n en g e t a l l e n : een punt, een lijn, een
kant, een hoek, een vlak, een meter, een vierkante meter, een kubieke meter,
een cirkel, een kwadraat, een prisma, een kegel, een bal, het Zuiden, het
Noorden, de parallellen en breedtecirkels, het zenith; een minuut, uur,
dag, jaar, eeuw, periode, tijdkring; een drietal, tiental, achtvoud, som,
verschil, product, quotient, macht, wortel, dozijn, gros, enz.
Aan het einde van dit overzicht is het oogenblik gekomen, om de grammaticale vraag
te beantwoorden, die tot het thans afgeloopen onderzoek aanleiding gaf: k a n d e
onderscheiding der substantieven in concrete en abstracte
substantieven gehandhaafd worden?
En dan moet, meen ik, op grond van het ingestelde onderzoek het antwoord beslist
ontkennend luiden.
Trachten we het argument voor die ontkenning nog even kort te resumeeren.
Vatten we den term a b s t r a c t op als; door abstractie verkregen, - d.i. door
losmaking uit een samenhang, met behulp van concentratie van het bewustzijn op
sommige elementen en eliminatie van andere, - dan moet c o n c r e e t als tegenstelling
beteekenen: onmiddellijk als eenheid gegeven. Maar dan is ons gebleken, dat deze
abstractie zulk een groote rol speelt bij het bewustworden van de ervaring, die uit de
uiterlijke en onze innerlijke wereld tot ons komt, dat er, philosophisch gesproken,
geen enkel concretum, dus ook geen enkel concreet substantief bestaat. En populair
gesproken, d.w.z. afgezien van de abstracties, die wij gewoon zijn zonder nadenken
onmiddellijk te volvoeren, (b.v. een huis van den grond, waarop het staat, of een ster
van het uitspansel), zouden slechts de namen der meeste, niet van alle zinnelijke
zelfstandigheden tot de concreta gebracht kunnen worden.
Vatten we daarentegen c o n c r e e t en a b s t r a c t op als het resultaat van
waarnemen en het resultaat van nadenken, als aanschouwd en gedacht, dan stuiten
wij op niet minder groot bezwaar.

Noord en Zuid. Jaargang 17

554
Waarnemen en nadenken zijn niet zoo gescheiden, als de woorden zouden doen
vermoeden. Hoogstens kan men zeggen: hier heeft het waarnemen, en daar het
nadenken de hoofdrol. Beslissing in dezen zin over concreet en abstract is in de
meeste gevallen dan ook een quaestie van meer of minder. En willen wij haar met
wat willekeur op het hierboven gegeven overzicht toepassen, dan krijgen wij geen
ander resultaat, dan dat zinnelijke en sommige onzinnelijke zelfstandigheden, de
zinnelijke eigenschappen en van de aanschouwingsvormen de meeste ruimten, de
gesymboliseerde tijden en de meeste getallen concreet zijn, en de rest abstract.
Alzoo moeten wij tot de slotsom komen, d a t d e t e r m e n concreet e n abstract
alleen bruikbaar zijn om in bijzondere gevallen naar de in
de tweede plaats aangegeven beteekenis het karakter te
qualificeeren van onze begrippen omtrent zelfstandigheden
en eigenschappen, maar dat zij geen basis kunnen opleveren
voor een bruikbare grammaticale indeeling.
***
Na deze beantwoording der gestelde vraag wensch ik met enkele opmerkingen te
sluiten.
In de eerste plaats roep ik de toegevendheid der lezers in, dat ik zooveel van hun
aandacht heb gevergd en in plaats van de toegelichte resultaten te geven, hen het
geheele onderzoek heb doen meemaken. Ik kwam er toe, de vraag te behandelen,
omdat ik bij de bewerking van het 3e deel mijner Spraakkunst, over de
Wo o r d s o o r t e n handelend, zelf door de gestelde quaestie opgehouden werd, en
gaarne over de door mij verkregen oplossing het oordeel van anderen wenschte te
vernemen. Geen doelmatiger weg daartoe, docht mij, dan den gang mijner
overwegingen volledig weer te geven. De noodzakelijke uitvoerigheid daarvan moge
doen verschoonen, dat ik niet geschroomd heb hier en daar ter wille van de
duidelijkheid in herhalingen te vervallen.
En in de tweede plaats moet ik de opmerking maken, dat indien de door mij
voorgestelde oplossing in het algemeen als juist wordt wordt erkend, - want ik erken
gaarne, dat zij in de onderdeelen voor critiek en aanvulling vatbaar zal blijken, - dat
dan een tweede quaestie deze wordt: in hoeverre moet zij gevolgen hebben
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voor het practisch taalonderwijs, hetzij op de lagere, hetzij op de hoogere trappen.
Daarover wensch ik voorloopig niet uit te weiden; het spreekt vanzelf, dat er gezocht
moet worden naar eenvoudige, populaire vormen om de uitkomsten van deze
overwegingen voor leerlingen bruikbaar te maken. Maar voorloopig mag zeker wel
deze raad gegeven worden, dat men hen ontheffe van de voor hen veel te zware
problemen, die sommige verzamelingen van taaloefeningen hen ten opzichte van
deze quaestie ter oplossing aanbieden1). Dat geeft slechts aanleiding tot
oppervlakkigheid, òf tot noodeloos en verwarrend hoofdbreken.
Ten slotte houd ik mij voor belangstellende opmerkingen ten zeerste aanbevolen.
C.H. DEN HERTOG.

1) Vgl. bv. oef. VII en VIII uit de Oefeningen bij de Korte Nederlandsche Spraakkunst van T.
Terwey.

Noord en Zuid. Jaargang 17

556

Na een halve eeuw.
Aanteekeningen, opmerkingen en verklaringen bij Waarheid en
Droomen.
Een afscheidsbezoek in 1871. (Vervolg).
In zijn rol van ouden vrijer troost zich de schr. met de hartelijke toegenegenheid
zijner zuster Editha, Mej. E l i s a b e t h J o h a n n a H a s e b r o e k , geboren te Leiden
4 April 1811 en reeds te Heilo met Jonathan wonende; zij overleed te Amersfoort
den 12 September 1887. Het best is van hare werken bekend Te laat, in 1838
verschenen en nog onlangs herdrukt.
De inleiding is eene uitvoerige lofzang in proza op broeder- en zusterliefde geheel
in den toon van voorheen. De nieuweren, die van geen gevoel willen hooren, mogen
echter uit dit kunstig proza leeren, hoe men een juiste beeldspraak kan volhouden,
kan uitwerken, heel lang zelfs, schijnbaar afdwalende, maar toch zonder ooit valsche
beeldspraak te gebruiken, weer juist terecht komende in het eerst ingeslagen spoor.
Het hoofddenkbeeld is: droppels komen uit éene bron en vormen een beek, die in
takken verdeeld, toch met die takken een geheel blijft vormen. Aan het einde dier
beeldspraak volgen nog twee beelden: éen schelp, een steen.... en wat nu volgt is de
oplossing van de geheele compositie, het beeld, waaraan de schr. het eerst dacht, dat
hij daarna geheel uitwerkt en dat hij eindelijk noemt, als wilde hij den lezer zeggen:
‘Begrijpt gij het nu?’ De schr. denkt natuurlijk bij ‘de stem des bloeds’ aan een
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geheimzinnig, bovennatuurlijk gevoel, waardoor bloedverwanten onbewust tot elkaar
getrokken worden. In oude romans en tooneelstukken is van die stem des bloeds op
belachelijke wijze misbruik gemaakt; wist de schrijver geen raad om aan zijn stuk
een einde te maken, dan kwam ‘de stem des bloeds’ en alles wat gestolen, verdwaald,
verruild of gevlucht was, herkende elkaar, schonk elkaar desnoods vergiffenis en
omarmde elkaar en dan sloeg men het boek dicht of zag het scherm vallen en de
zakdoeken kwamen voor den dag en men was diep getroffen en gesticht. In onze
dagen nu hypnotisme (opvolger van mesmerisme en magnetisme) weldra als hoogste
wetenschap geldt, nu het stoutste ongeloof door spiritisme, theosophie, telepathie
enz. enz. in blind mysticisme overgaat en zelfs de allerlosbandigsten onder onze
jonge kunstenaars hun heil zoeken in symboliek en mystiek, nu zal toch de ‘stem
des bloeds’ niet meer geheel geloochend worden. De wetenschap zegt niet meer ‘dat
is onmogelijk,’ maar de wetenschap heeft in deze stellig nog niet gesproken.
Na het beeld geheel voltooid te hebben keert de schr. tot zijn onderwerp terug: hij
wenschte muziek te hooren en denkt dus aan de piano, d e ‘o u d e ’ B r o a d w o o d ,
inderdaad in 1871 al een zeer oud, beter nog verouderd fabrikaat; het is eene piano
uit een Engelsche fabriek in 1732 gesticht, maar die in 1862 met den dood van Thomas
Broadwood zijn besten steun verloor. Sedert werden de deugdelijke Engelsche piano's
verdrongen door de Fransche, die al lange jaren heftige concurrenten waren, maar
die nà 1870 toen de Duitsche werklieden Frankrijk verlieten, overal door de Duitsche
verdrongen werden.
Aan die piano denkende, denkt de schr. eerst aan den veel sierlijker vorm der
Erard's, Pleyel's en Herz'en, waarbij de zeer eenvoudige achttiende-eeuwsche modellen
van Broadwood scherp afsteken; maar van de piano komt de schr. op de muziek en
hij denkt aan die liefelijke, treffende romancen, arias en zeer eenvoudige liedjes, die
in elken kring werden gehoord. De kunst was niet zoo groot, maar het gevoel zong
mee, de snaren der ziel trilden mee en de muziek wekte in hoofden en harten nog
andere gedachten dan die aan kunst. De schr. is blijkbaar anti-Wagner, maar hij
spreekt toch ook in het algemeen afkeurend van die muziek, die alleen de kennis, de
kunst of de conventie kan begrijpen. De schr. twijfelt aan de zegepraal der nieuwe,
kunstige muziek. Hij laat het oordeel aan de toekomst
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over: zangeressen als Patti1) en Jenny Lind2) mogen dan de muze3) der kunst uit die
latere eeuw op Wagner's4) graf huldigen.
Jonathan kan zich met die nieuwe muziek nog maar niet vereenigen en hoezeer
hij de muziek ook lief heeft, hij wordt scherp ironisch, als hij denkt aan de melomanie,
de muziekwoede of muziekziekte, die in 1871 nog niet zoo algemeen was, dat er
bijna geen gezonden meer overbleven, en spijtig zegt hij, dat de knnst-harmonie dan
ook zeker zal bewerken, dat de menschen harmonie gevoelen in hun binnenste. Men
bedenke, dat juist in die dagen de hevige politieke twisten begonnen, die sedert in
heftigheid aangroeiende, het aantal politieke tinnegieters heeft doen toenemen, als
het zand aan den oever der zee.
Waar sprake is van harmonie, denkt de schr. aan nadere aansluiting van de
menschen, aan vereeniging; spoorwegen, telegrafen, posterijen hebben daartoe zeer
veel bijgedragen, nu ook nog eene wereldtaal. Zoo eene was eenmaal in de oudheid
het Grieksch; van den tijd der Romeinsche keizers tot de 17e eeuw het Latijn; in de
diplomatie het Fransch; in zeezaken Engelsch en Spaansch. De schr. denkt
waarschijnlijk aan eene kunsttaal, zooals Leibnitz (1646-1716) en later Lepsius
(1810-1884) beide op wetenschappelijken grondslag wilden vormen, de eerste sprak
in de arte combinatoria (1666) over pasilalie, later pasilogie gr. (taal voor allen), de
laatste gewaagde van pasigraphie (schrift voor allen), waartoe hij een alphabet
bedacht, waarmede 120 talen konden geschreven worden. Nadat vele geleerden
beproefd hadden het denkbeeld uit te werken, trad in 1886 Heiner op met zijn
pasilingua en later Schleyer met Volapuk.
Het in dezen bereikbare is bereikt in den internationalen telegraaf-

1) C a r l o t t a P a t t i (1840-1889) en hare zuster A d e l i n e , in 1843 geboren; beroemde
operazangeressen, de laatste vooral is door herhaald bezoek aan ons land hier algemeen
bekend geworden.
2) J e n n y L i n d , the Swedish nightigale (de Zweedsche nachtegaal) werd 8 Febr. 1820 te
Stockholm geboren en stierf 2 November 1887 te Londen schatrijk en hooggeeerd, ook om
haar voorbeeldige weldadigheid. Als operazangeres muntte zij vooral uit door diep gevoel
in lyrische partijen. Zij heeft ook Nederland bezocht.
3) P o l y h y m n i a ook P o l y m n i a , d.i. (die) vele liederen (zingt) is de muze van den
lyrischen zang.
4) R i c h a r d W a g n e r de hervormer der muziek in de 19e eeuw (1813-1883).
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code, waardoor een Rus aan een Spanjaard telegrafeert en zij elkaar volkomen
begrijpen, zonder dat zij elkanders taal verstaan.
Toen de schr. deze bladzijden schreef was het Middelbaar Onderwijs sedert negen
jaar ingevoerd en de schr. een en zestig jaar oud. Onverdeeld was de bewondering
voor de Hoogere Burgerscholen niet en ook de schr. beklaagt de hardwerkende
leerlingen, hoewel men toch vóor dien tijd ook drie vreemde talen leerde en Agron,
Meidinger, Télémaque en the Vicar of Wakefield waren getuigen van heel wat
benauwde gezichten en behuilde oogen der ‘kielendragers en kort-gejurkten.’
Van zijn onderwerp afdwalende, valt des sch. oog op de klok en eene wijle houdt
hem de gedachte bezig, in hoeverre hij den tijd nuttig heeft besteed, de gelegenheid
heeft aangegrepen om beter te worden, d.i. de volmaaktheid nader te komen. Daarbij
gewaagt hij van T i t u s , den Romeinschen keizer, van den P a c t o l u s (eigenlijk
Paktolos) een rivier in Lydië, in welks bedding goudzand gevonden werd (denkelijk
de tegenwoordige Sarabat) en van den B r i t s c h e n d e n k e r .
In het bewustzijn zijner tekortkomingen denkt de schr. aan de door het Evangelie
gepredikte verzoenende liefde van Jezus en wijst op de D r i e s l a g e n (symbool
der drie-eenheid), op den G o e d e n d a g (Goeden Vrijdag) toen Jezus het laatste
kruiswoord sprak het is volbracht, of gelijk het in de Vulgata heet: Consummatum
est. Daarbij denkt schr. aan 1 Korinthe XV vs. 55-57, waarvan hij in zijne eigen
woorden den inhoud tamelijk wel in zijn geheel weergeeft. Daar staat:
‘Dood! waar is uw prikkel? Hel! waar is uwe overwinning? De prikkel nu des
doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de
overwinning geeft door onzen Heer Jezus Christus.’ Verder rondziende valt des sch.
oog op zijn boekenkast, hij denkt aan de dooden onder de hem bevriende schrijvers,
wier werken in een sanctum, in het heilige, geborgen waren.
Voor hen, die met helder vcrstand en studie den voortloopenden gang onzer letteren
volgen, is hetgeen nu volgt, van zeldzame beteekenis.
In 1832 stierven G ö t h e , Wa l t e r S c o t t en B i l d e r d i j k , drie dichters,
waarvan de eerste twee bij alle beschaafde volkeren der aarde gewaardeerd worden,
waarvan de derde eenmaal door geheel het geletterd Nederland werd vereerd of
bestreden.
De schr. vraagt zich af, welke groote mannen de plaats der ge-
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vallenen gaan innemen. Les rois s'en vont, de koningen gaan heen, ze sterven uit.
We zijn in 1871 en sedert 1866 zijn er heel wat kronen gevallen. Jonathan denkt aan
groote dichters, aan kleinere, maar exceptis excipiendis (uitgezonderd, die
uitgezonderd moeten worden) maar nu zijn we aan de veel kleineren. Het getal neemt
toe, maar het gehalte neemt af, of zoo als het Fransche spreekwoord zei: La poésie
s'en va, mais les poètes arrivent (de poëzie verdwijnt, maar de dichters komen).
Le roi est mort! Vive le roi! (De koning is dood! leve de koning!) een land is geen
oogenblik zonder koning, op het oogenblik, dat de koning sterft, is diens opvolger
koning.
Va-t-en voir enz. (Kijk eens of ze komen, Jan,
Kijk eens of ze komen!)
zegt de schr., denkende aan die verwachte terugkomst van hen, die de verdwenen
dichters moesten vervangen.
Na een zeer gepaste lofrede op de taal der werken in dien tijd, hekelt de sch. terecht
de Poëzie-albums, mooi ingebonden boeken, waarmede de dames zich een soort van
letterkundige beteekenis wilden geven, en waarmede zij de menschen naliepen, om
er een versje in geschreven te krijgen. Dat daarbij evenmin aan poëzie als aan kunst
gedacht werd, kan men begrijpen.
De bekende mathematicus, thans de prototype van den zoogenaamd geleerden
man, kan een dergelijke uitroep op zijne rekening hebben, het qu'est ce que cela
prouve? (wat bewijst dat?) is ook een woord van C h a r l e s N o d i e r , die echter
volstrekt niet ongevoelig was voor poëzie.
Men zou zich alle poëzie kunnen ontzeggen, meent de schr., even als de Trappisten,
de leden der strengste monnikorde, zich het spreken ontzeggen, zich veroordeelen
tot zwijgen in strijd met de natuur.
Wat er nu volgt is eveneens van bijzondere beteekenis voor de beoefenaren van
de geschiedenis der letterkunde.
In 1870, zoo hoort de sch. beweren, hebben de menschen het te druk, om zich met
poëzie bezig te houden. Het is mogelijk, neen waarschijnlijk, dat men het zoo druk
had met beuzelingen, met het oprichten van Vereenigingen, Bonden, Banken,
Maatschappijen enz., alles pogingen om beroemd te worden zonder verdienste en
rijk zonder werken, dat men door de vele vergaderingen geen tijd had om aan wat
degelijks te denken. Maar de sch. wijst meteen op den veelbewogen tijd, toen de
Fransche letterkunde haar gouden eeuw
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beleefde, toen werd er veel gedaan en veel groots tot stand gebracht, maar inderdaad,
toen had men toch tijd om poëzie te genieten.
Het is niet waar, wat een vleiend Fransch dichter zong:
Un coup d'oeil de Louis enfantait des Corneilles,

nl. dat:
Een blik van Lodewijk Corneilles riep in 't leven,

maar behalve in Duitschland, waar de bloeitijd der letteren samenvalt met de
overheersching van Napoleon, is de schitterendste periode der letteren gewoonlijk
ook die van den staatkundigen bloei: in Nederland in de dagen van Frederik Hendrik,
in Frankrijk onder de regeering van Lodewijk XIV, in Engeland in de regeeringsjaren
van Elisabeth, in Italië in de dagen van de Medicis, in Spanje onder de regeering der
Philipsen, in Portugal onder Johan II en Emmanuel. Terecht verklaart echter Ta i n e ,
dat men niet moest zeggen, dat Shakespeare leefde onder de regeering van Elisabeth,
maar dat ten tijde van Shakespeare over Engeland Elisabeth regeerde. Immers geen
vorst is in staat, genieën te scheppen. Het krachtig leven van de natie wekt den geest
des dichters, de bloei van den staat geeft den dichter gelegenheid, te leven en te
genieten en aan de twee eischen voor eene bloei-periode is voldaan. Indien het einde
der 19e eeuw dus nergens sporen van letterkundigen bloei vertoont, dan kan dit geen
andere oorzaken hebben, dan achteruitgang: grootsche en degelijke zaken komen
niet voor, alles gaat onder in kleingeestig gekibbel, en de ‘duitenplaterij’ van ‘hoog
en laag gemeen’ staat den bloei en de welvaart van staat en stad in den weg. Er volgt
een keurige tegenstelling tusschen 1672 en 1870: in den tijd van Lodewijk XIV
schreven C o r n e i l l e en R a c i n e die pseudoklassieke drama's met dien rijkdom
van gedachten, die men thans meerendeels niet meer begrijpt, eensdeels omdat de
kennis der oude geschiedenis en der mythologie veelal geheel ontbreekt, anderdeels
omdat de reinste, edelste en verhevenste bedoelingen veelal overvleugeld worden
door zoogenaamde wetenschap zonder eenige waarde voor de maatschappij,
uitkomsten van peuterachtig zoeken van aan monomanie lijdende kamergeleerden.
B o i l e a u schreef de Art poetique, eene zeer vrije vertaling van de Ars poetica van
H o r a t i u s , gelijk ook O p i t z dit in Duitschland deed. P a s c a l schreef les
Provinciales, gelijk het heette, brieven van een eenvoudig man uit de provincie,
waarin de R.C. Kerk, maar vooral de Jezuïten vreeselijk gehavend worden, scherp
en geestig. B o s s u e t en B o u r d a l o u e
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zijn voorbeelden van kanselwelsprekendheid, wellicht nooit overtroffen, mannen,
die zich ook niet ontzagen den Koning met zijne veelvuldige afdwalingen de woorden
der waarheid te doen hooren.
In den veelbewogen tijd van Lodewijk XIV had men dus dichters.
In 1813 dichtte K ö r n e r met de grootste bezieling in de dagen van den strijd
tegen Napoleon, toen stortten zooveel groote geesten in Duitschland hunne heerlijkste
gedachten uit.
Maar in 1870 mist de schr. een Tyrtaeus, den schoolmeesterdichter-legeraanvoerder
in den Messenischen oorlog, die met een gedicht van honderd regels de geheele
schaar bezielde en allen tot helden maakte.
Voor Lieder der Schutz und der Trutz leze men Lieder zum Schutz und Trutz in
dien titel komt Schutz und Trutz overeen met houw en trouw of ‘of- en defensief
verbond.’
Daarbij zinspeelt de schr. op de omstandigheid, dat V i c t o r H u g o , die zulke
geweldige accoorden aan zijne lier had ontlokt, zich toen bezighield met het schrijven
van romans, die natuurlijk wèl den stempel van het genie droegen, maar aan
kunstwaarde en bezieling ver beneden alles stonden, wat de schrijver van ‘Notre
Dame de Paris’ en ‘Hernani’ had gedicht.
Het jaar 1870 leverde bovendien een voorraad slechte romans, als geen jaar voor
dezen: daar waren tijdromans, oorlogsromans, vaderlandslievende romans,
persoonlijke herinneringen enz. enz. en alles even toasterig, blufferig, snoeverig,
anti-Fransch.
Een legietje op de Chûte des feuilles enz. Voor eene halve eeuw kon men geen
Fransch leeren zonder van buiten te kennen La chûte des feuilles beginnende met
De la dépouille de nos bois
L'automne avait jonché la terre,
Le bocage était sans mystère,
Le rossignol était sans voix.

Daarin werd verteld van een (natuurlijk teringachtig) jongmensch, die voor het laatst
in het bosch wandelde en hoopte, dat als hij dood zou zijn, zijne beminde zijn graf
zou bezoeken.
Mais son amante ne vînt pas
Visiter la pierre isolée
Et le pâtre de la vallée
Troubla seul du bruit de ses pas
Le silence du mausolée.
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Zoover citeer ik uit het geheugen en hoop, dat het juist is; voor kleine jongens, die
Fransch moeten leeren, was dat misschien niet de meest geschikte lectuur.... och, de
methode was misschien ook niet de beste, maar.... men leerde zuiver Fransch schrijven
en dat is toch bij slot van rekening, wèl wat waard, al zouden methode en wetenschap
te wenschen overlaten.
De sch. doelt alleen op den titel van het toen in alle scholen bekende gedicht en
zegt, dat de laurierboom (zinnebeeld der overwinning) over de schoonste kunst haar
bladen laat vallen en dat hij aan die chûte des feuilles (val der bladeren) een treurlied
wijdt.
Als oratio pro domo d.i. als een redevoering voor (het eigen) huis, dus in eigen
belang is het, omdat de sch. zelf dichter is (hij zegt: ‘ik geloof, dat ik een verren neef
onder de dichters heb’).
Behoefte aan poëzie zal ieder mensch hebben, die nog aan iets anders denkt dan
aan zijn eigen vermeerdering van fortuin; maar die poëzie behoeft niet in verzen te
bestaan, behoeft juist geen kunstzin te wezen, het is allicht eenvoudig gevoel voor
de door anderen uitgedrukte poëzie.
A genio lumen (lat.) licht uit het genie.
Thorwaldsen, beroemd Deensch beeldhouwer, 19 Novemb. 1770-24 Maart 1844.
De Travailleurs de la mer (1866) behoort tot de minst beteekenende werken van
den genialen V i c t o r H u g o , in hooge eere had deze dichter bij de jongeren gestaan
(men denke aan Hildebrands vertaling van Lorsque l'enfant paraît: ‘Als 't kindje
binnen komt’ enz in de Camera Obscura,) en nu staan die jongeren thans oud
geworden voor een monster-roman als dit boek, speelwerk, sissers en zevenklappers,
waartusschen nog eens een enkele maal de stem van den grijzen bard weerklinkt,
spoedig tot zwijgen gebracht door al het geknetter.
Droevige ballingschap van Victor Hugo: na den coup d'état van 2 December 1851
werd hij verbannen en woonde eerst te Brussel, toen op Jersey en in 1854 op
Guernsey, waar hij heftige boeken tegen Napoleon schreef, die algemeen verspreid
werden. In 1871 werd hij lid van de nationale vergadering van Bordeaux.
Giet olie in de albasten vaas, zegt de sch., hij wil een nieuw licht doen ontsteken,
den dichter nieuwe wegen wijzen.
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De kamer verder rondziende ontdekt de schr zijn kinderportret, waarover reeds
vroeger uitvoerig werd geschreven.
Een oude met bril en toer, nl. met een strookje op gaas gespannen haar, dat oude
dames op het voorhoofd droegen ter vervanging van eigen haar en tevens om er aan
weerszijden twee of meer krullen op ijzerdraad aan te dragen of aan te hangen.
Tegnèr, Esaias Tegnèr, beroemd Zweedsch dichter (13 Dec. 1782 - 2 Nov. 1846)
de wereldberoemde dichter van de Frithjofssage.
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst S. een der geestigste en invloedrijkste
theologen van alle tijden (21 Nov. 1768 - 12 Febr. 1834). Nog in 1884 werden zijne
werken herdrukt en in 1889 verscheen er nog een herdruk van eene studie over
Schleiermacher.
Dwergen, die den reus nadoen zijn zij, die den hoogen toon aanslaan, die een
waarlijk groot man doet vermoeden, maar die door hun domheid of dwaasheid
bewijzen inderdaad nog kinderen te zijn.
Kind-vrouw in het Engelsch child-wife, de naam, waarmede Dora Spendlow haar
man David Copperfield verzocht, haar aan te spreken of eigenlijk, waaronder hij aan
haar denken moest, als hij zoo zag, dat haar elk spoor van practische opvatting of
levensernst ontbrak.
Nebo is de hoogste top van het gebergte Pisga, noordwestelijke uitlooper van het
gebergte Abarim, oostelijk van de Doode Zee (thans Dschebel el Tarfûjeh en Dschebel
el Ghuweiteh) op dien berg is Mozes gestorven; Deuter. XXXII: 49.
De Palmstad is Jeruzalem en den Hemel noemt men wel ‘het Hemelsch Jeruzalem’;
het eeuwige leven, zoo zegt de schr, verbindt onmerkbaar Dood en Eeuwigheid, het
doodsbed met den Hemel.
Het strand kussen is een bewijs van diepen eerbied in het Oosten (wellicht ook
thans nog) gebruikelijk, de onderdanen kusten den vorst den zoom zijns kleeds of
kusten den grond voor zijne voeten, ten teeken van diepe onderwerping.
De Sausure, een Fransch natuuronderzoeker (1740-1799) was de eerste, die den
top van den Montblanc besteeg (in 1787); als gids van Dr. Paccard had Jacques
Balenat uit Chamounix op 8 Augustus 1786 het eerst den berg bestegen zonder den
top te bereiken.
Verder rondziende ontdekt de schr. weer een ander der vroeger genoemde en
besproken voorwerpen nl. den bijbel, waarin de ge-
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boorte- en sterfdagen werden opgeteekend. De schr. noemt die stamlijst zijn ‘Genesis
X’ omdat in dat hoofdstuk de geslachtslijst der kinderen van Noach staat opgegeven.
Alle vleesch is als gras enz. I Petri I. 24.
Stormen, die over den Bijbel heengingen, waren de ontdekkingen op
wetenschappelijk gebied en de verbreiding van de uitkomsten der wetenschap; zoo
deden wis-, natuur- en scheikunde bij velen het geloof aan wonderen verloren gaan,
zoo bracht de wijsbegeerte zeer velen terug tot den staat van volslagen ongeloof,
men denke daarbij in deze eeuw vooral aan de hoogeschool te Tübingen, waar David
Friedrich Strauss (1808-1874) in 1835 een werk in twee deelen uitgaf over het leven
van Jezus, waarin hij de geschiedenis der evangeliën als eene mythe voorstelt. Dat
boek ontlokte aan den dichter t e r H a a r het bekende gedicht, ‘Aan een apostel des
ongeloofs’ beginnende met:
Is dat die twijflaar, die een wereld der verdichting
Van uit zijn brein te voorschijn riep? De held des ongeloofs, d' apostel der verlichting,
Die 't Christendom uit faablen schiep? -

Had dit boek in den kring der theologen groote ontroering teweeg gebracht, een veel
kleiner werk ‘der alte und der neue Glaube’ werd letterlijk in alle kringen verspreid
en besproken en bracht bijna eene omwenteling in de godsdienstige overtuiging te
weeg; ook het Leven van Jezus door E r n e s t R e n a n werd in alle kringen gelezen.
Hier te lande had prof. Dr. J o h a n n e s v a n V l o t e n de leer van B r u n o B a u e r
bekend gemaakt en de ‘moderne’ theologie bracht scheuring in de kerk en velen
scheidden zich af Een beeld van den strijd dier dagen geeft ons d e G e n e s t e t in
de ‘Leekedichtjes.’
Dien Benoni's een Benjamin; Benoni beteekent zoon der smarte, het was de naam,
dien Rachel in haar smartelijke stervensure aan dezen jongsten zoon van Jacob gaf;
de vader wilde dien naam vol droeve herinnering niet, maar noemde hem Benjamin,
dat ‘zoon der rechterhand’ beteekent, dus zooveel als kracht en hoop.
Gezegend Gij enz. Ps. CXVII, 36.
Geen been van hem zal verbroken worden. Bij de instelling van het pascha wordt
den kinderen Israëls bevolen een lam te slachten en dat met ongezuurde brooden en
bittere saus te eten (Num. IX, vs. 11 en 12) en verder ‘zij zullen daarvan niet overlaten
tot den morgen, en zullen daaraan geen been breken.’
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Een gelijk gebod staat te lezen in Ex. XII, 46. - Zinnebeeldig wordt nu het lijden van
Christus door den dood van dit lam voorgesteld en daarnaar wordt Jezus ook in Joh.
I, 29 en 36 en I Petr. 1, 19 ‘het lam Gods’ genoemd. Als Jezus nu gekruisigd is,
worden naar de gewoonte dier tijden de beenderen der beide moordenaren gebroken,
maar die van Jezus niet en in Joh. XIX, 36 lezen we daarom: ‘Deze dingen zijn
geschied, opdat de Schrift vervuld wierd: ‘Geen been van hem zal verbroken worden.’
De schr. past dit toe op den bijbel, waarvan hij getuigt, dat die nog in alle waarde
erkend wordt en nog door millioenen voor even heilig wordt gehouden, als voor
eeuwen het geval was.
Wij zijn als Eliza, namelijk zonder den moed te verliezen, ook waar de grootste
gevaren dreigen.
Verbum divinum enz. (het) woord (des) Heeren blijft in eeuwigheid.
Lesrestes d' une voix enz. De (overblijfselen) laatste tonen eener wegstervende
stem (stem, die valt) en van een ijver, die uitgebluscht wordt.
Tres faciunt collegium, drie maken een college.
Neratius Priscus tres facere existimat collegium luidde een rechtsregel der ouden,
nam. dat er volgens het gevoelen van Priscus (Ao 100) minstens drie personen noodig
zijn, om een rechtszitting te houden of wettig samen te zijn tot uitspraken. In het
dagelijksch leven wordt de spreuk gebruikt om te verklaren, dat er minstens drie
studenten moeten zijn, als de professor college zal geven of dat er drie personen
moeten zijn om gezellig samen te wezen. Van daar het gezegde: ‘De derde man
brengt de praat an.’ Hier doelt de schrijver op de Camera Obscura, Waarheid en
Droomen en de Pastorie van Mastland werken, die gelijkelijk opzien baarden en
geroemd werden.
Moriturus te salutat (lat), hij, die sterven gaat, groet u, vervormd naar de kreet
der Romeinsche zwaardvechters: Ave Caesar, morituri te salutant d.i. Vaarwel, keizer,
zij die gaan sterven (die den dood te gemoet gaan) groeten u.
Salve (lat.), wees(t) gegroet.
Semper idem (lat), altijd dezelfde.
De schr. werpt thans nog eens een laatsten blik om zich, ziet nog eens al de
voorwerpen, waaraan hij beschouwingen vastknoopte en laat verder alles rusten.
Veel, zeer veel is sedert die dertien jaar
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uit dezelfde welversneden pen gevloeid, in proza en in verzen, oorspronkelijk of
vertaald uit het Fransch of het Latijn; schetsen en beschouwingen als deze heeft
Jonathan niet meer geschreven. Andere stemmen riepen elders heen.
Tot verder leven en werken opwekkend citeert de schr. To l l e n s ' bekend gedicht
beginnende met
Nimmer moe gerende tijd,
Voerman, die den wagen rijdt
Over bergen en door dalen,
Laat mij, laat mij ademhalen.

maar als To l l e n s alles nog eens overweegt, komt hij tot de ontdekking, dat
terugkeeren of stilhouden de zaak niet zal verbeteren en daarom, besluit hij,
Voerman! rij in Godsnaam voort.

Na vijftig jaar is er veel veranderd aan hetgeen Jonathan lief was: de kunst, het
huiselijk leven, de opvoeding, het onderwijs, de verhouding tusschen vorst en volk....
alles, alles is veranderd en hoezeer de schr. het leven zijns tijds meeleefde, hij heeft
zijne innigste overtuiging behouden en moet in die verandering veel afkeuren. Een
ding is gebleven, de Christelijke kerk met haar Bijbel, haar Geloof en haar Hope op
de Eeuwigheid. Dat verjongde en vervroolijkte den meer dan tachtigjarigen
J o n a t h a n , den stichter der elfde kerk te Amsterdam. Kon het anders, of het naschrift
bij dit boek moest een warme opwekking tot allen zijn, om zijn voorbeeld te volgen
en in de Kerk het middelpunt van het maatschappelijk leven, in den Bijbel het
richtsnoer voor alle daden, het wetboek voor alle handelingen te zien? Naarmate we
in dat naschrift verder komen, wordt de toon ernstiger, klinkt de stem dringender,
wordt de aandrang levendiger, als dacht de schr. thans het laatste woord tot zijne
lezers te richten, de laatste poging te wagen om hen te bewegen, den weg te volgen,
dien hij met zooveel blijmoedigheid zoo lange jaren betrad.
De ‘Verspreide Stukken’, die nu volgen, dragen een geheel ander karakter en staan
in geenerlei verband met het tot dusver behandelde.
Amsterdam.
TACO H. DE BEER.
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Verscheidenheden.
Nog iets over Robbeknol's vroegere meesters.
In zijn verdienstelijk artikel ‘Brederoo's Spaansche Brabander, vergeleken met den
Lazarus van Tormes’ (bl. 142-169 van dezen jaargang van dit tijdschrift) geeft de
heer Vierhout de plaatsen uit den Spaanschen Br. op, waar door Brederoo gezinspeeld
wordt op de ons overigens niet uit zijn blijspel maar wel uit den Roman van Lazarus
bekende twee vroegere meesters van Robbeknol (resp. Lazarus), die - men lette
slechts op de woorden van Robbeknol (vs. 247) -:
‘De droes die helpt mijn an die gierigerts altijt.’

niet tot de scheutigste behoorden.
De heer Vierhout zegt nl. t.a.p, blz. 148: ‘Wat de knaap bij zijne eerste twee
meesters beleefd heeft, wordt door Brederode niet bepaald vermeld; hij maakt er
echter toespelingen op in ts. 166/70 ... en vs. 244/7....
Eindelijk geeft de kennis van zijn vroegere lotgevallen den sleutel tot ts. 47 vlg.,
waarin Robbeknol de volgende overwegingen houdt....’
Ik zou deze plaatsen, waarin op Robbeknols vroegere patroons gezinspeeld wordt
en tot welker verklaring bekendheid met den Roman dus onontbeerlijk is, nog met
twee willen vermeerderen.
Zoo wijs ik in de eerste plaats op vs. 967 vlg. waar wij lezen:
‘Wat sonderlingher volck so heb ick ook ghedient?
Wat Meester dat ick kreegh, hy was suynich en spaarich,
En d' een was altydt meer als d' ander vreck en kaarich,’

In de tweede plaats vermeld ik vs. 986 vlg., waar Robbeknol zijn tegenwoordigen
baas, Jerolimo, met zijn twee Torige meesters vergelijkt:
‘Maar ick haat wel met recht myn blinde gierighe Miester,
En die ongeluckighe en nauw ghesette Priester
Den een die kreegh de kost waer dat ick hem voor gongh,
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En d' ander kreegh de winst van syn (myn?) gheleerde tong,
En lieten mij daar toe van scharpen honger sterven.’

De hier genoemde ‘blinde gierighe Miester’ en de ‘ongeluckighe en nauw ghesette
Priester’ correspondeeren met den ‘vrecken blinden,’ en ‘vuylen, tayen pape’ uit den
Roman (zie bl. 158, regel 18 v.b. van dezen jaargang).
G.A. NAUTA.

Iemand zwart maken.
In allerlei talen komt zwart voor als zinnebeeld van het slechte en wit als beeld van
het goede.
Zwart is de kleur van den nacht en van het slechte in tegenstelling van het witte
of heldere licht van den dag en het blanke of witte van de onschuld. Zoo stelt men
zich de engelen wit en de duivelen zwart voor. Zoo gewaagt men van de zwarte kunst
(nigromantie)1) als men de kunsten des duivels bedoelt. Vandaar de uitdrukking: ‘Je
moet dat niet zoo zwart (zoo donker) inzien en ‘Wat kijk je zwart!’ d.i. wat kijk je
somber, treurig, boos en derg. De tegenstelling vinden wij bij Vondel: De felle dood,
die nu geen wit mag zien enz.
D. B.

Zonder aanzien des persoons.
Deze uitdrukking is van bijbelschen oorsprong. In Rom. II, 11 lezen wij: ‘want er is
geen aanzien des persoons bij God en verder vinden wij de uitdrukking o.a. Hand.
X, vs. 34; II Kron. XIX, 7; Deut. X, 7, Job XXXIV, 10; Gal. II. 6; Kol. III, 25; Eph.
VI, 9; Petr. I, 17.
De zin is duidelijk genoeg en er kan alleen sprake zijn van den oorsprong der
uitdrukking.
D. B.

1) Eigenlijk beteekent nigromantie niet zwarte kunst, al beteekent niger zwart; het
oorspronkelijke is Grieksch nekromant d.i. doodenbezweerder, men heeft het verward met
het Latijnsche niger = zwart.
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Een steen des aanstoots.
Dat beteekent een steen, waaraan wij ons stooten en wat ons dus het voortzetten van
den weg moeielijk maakt. Overdrachtelijk, wat ons hindert of ergert. De uitdrukking
is van bijbelschen oorsprong. Ze komt voor Jesaias VIII, 14 en I Petr. II, 3; bijna
gelijkluidend in Rom. IX, vs. 32 en 33.
D. B.

In een zuren appel bijten.
D.i. met zelfverloochening iets onaangenaams doen. Zuur is de naam voor iets
onaangenaams. Het valt mij zuur; zooals in Ev. Gez
Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid
Wij aanbidden, zwijgen stil.

Luther spreekt zelfs van ‘alsem drinken en in een zuren appel bijten.’
D. B.

Bijtschaep.
In zijn Medaellie voor de Gommariste Kettermeester en Inquisiteur te Dordrecht
schrijft Vondel:
Bijtschaep in het geuse Trenten,
Moeyt u met u sacramenten,
Die geknaeght sijn van de Muys,
Grooten lantsdief, Hollants kruys.

Bij Bijtschaep staat in Unger's editie als verklarende aanteekening: ‘wolf.
Waarschijnlijk wordt hiermede bedoeld Ds. Gosewinus van Buytendijk, predikant
te Dordrecht.’ Ik houd het er voor dat Vondel hier een aardigheid van Marnix heeft
nagevolgd, die in zijn Byen-korf der H. Roomscher Kerke den bisschoppen niet alleen
den vereerenden naam Viskoppen geeft, maar ze ook Bytschapen noemt. Dat
Bytschaep = bisschop past hier in den geheelen samenhang.
Zie Byen-korf, uitgave van 1733 te Amsterdam bij Johannes Rotterdam, bl. 256,
525.
Grijpskerk.
K. POLL.
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Het roer in de heg steken.
In het Woordenboek van Van Dale (zie op roer 3e art.) vind ik deze uitdrukking
verklaard als: niet meer varen, aan land blijven. De schrijver denkt dus bij het woord
roer aan het toestel, dat ter besturing van een vaartuig dient. In Bernagie's ‘Goê
Vrouw’ echter (Drie Kluchtspelen der 17e eeuw, door W.L. van Helten, pag. 50)
lezen we:
Margriet.
Ik wed datter meer vrouwen in de kraam, als mannen in den oorlog blijven.
Agniet.
Daar heb je gelijk in; ze steken het roer in de heg, en bidden om kwartier,
als het op een vechten zal gaan.
We hebben bij bovenstaande spreekwijze dus blijkbaar aan roer = geweer, te denken.
M.
P. VISSER.

Proteron Husteron.
In de 2e aanteekening bij de paraphrase van William Shakespeare's geboortedag,
(bl. 377 van dezen jaargang) schreef ik:
‘Als een voorbeeld (dezer constructie) uit een Hollandsch vers, speelt mij de
volgende regel door het hoofd, dien ik echter niet thuis kan brengen:
‘Van dat ik was getrouwd, van dat ik zat verloofd.’

Bij de jongste opvoering van Gysbrecht van Amstel (16 Jan. jl.) herkende ik ze in
Badeloch's mond, maar ontdekte tevens, dat ik slecht geciteerd had. De regel is uit
de passage:
‘Als ik den ganschen tijd mijns levens overreken,
Van mijne bruiloft af, van dat ik zat verloofd,
Wat stormen waaiden mij niet sedert over 't hoofd.’
D.

H.
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Huygens en de schilders.
In de vorige aflevering (bl. 400-402) komt onze zeer gewaardeerde medewerker, de
heer A.S. Kok, naar aanleiding der protesten van Dr. Worp en Dr. Eymael, op de
tamelijk scherpe epigrammen terug, waarin Huygens de schilders zijner dagen hun
onmacht en hun ‘waanwatigheid’ verwijt (zie bl. 228-230). ‘Zij mogen, zegt de heer
K., geen aanleiding geven tot gevolgtrekkingen, die tegen de meest afdoende bewijzen
van kunstliefde en kuntsmaak bij een zoo ongemeenen geest, een zoo zeldzaam
ontwikkeld gemoed als bij Huygens is waar te nemen, indruischen.’
Zeker is dit een behartigenswaarde les, en de kunstliefde van Huygens blijft
ongetwijfeld buiten schot. Toch gaat het niet aan, Huygens' verwijten aan de schilders
als een ‘humoristischen inval’ te beschouwen. Zijn scherpheden van 1627 werkt hij
immers 20 jaar later, toen hij 50 jaar oud was, in zijn Oogentroost nog veel scherper
uit? Misschien doe ik sommigen lezers een dienst met de geestige karakteristiek even
uit te schrijven; enkele plaatsen cursiveer ik onder de hand. Uit den aanhef blijkt al,
dat de dichter zich bewust is een stout stuk te bestaan.
‘De Schilders (dit gaat hoog), de Schilders, Parthenine,
(Noch sijnse van 't geslacht dat ick eerbiedigh diene)
De Schilders heet ick blind, en, soo m'er wel op lett,
't Syn Scheppers meestendeel: sy sien maer door 't palett
En bouwen een Natuer, die vriendlick is van wesen
En soet en aengenaem: maer meent ghy daer te lesen
Hoe Groote-Moer Natuer haer eighen wesen staet?
't Is verre van den wegh. Een' steegh is oock een' straet,
Een' hutt is oock een huys, en struycken zijn oock boomen,
Maer steegh en hutt en struyck zijn schaduwen en droomen
By straet en huys en boom: daer hoort veel goedheyds toe
Om Gods en Menschen-werck te keuren met gemoe
Voor even en gelijck. Wat wilm' ons meenen leeren?
Twee droppen zijn niet eens, twee eyeren, twee peeren,
Twee aengesichten min; de trotste mogentheid
Van d' eerste Schepper blijckt in 't eeuwigh onderscheid
Van all dat was en is en werden zal naer desen;
En is 't laet-duncken van een Mensch soo hoogh geresen,
Dat Menschen konnen, daer toe God, in allen schijn
Niet Kunstenaars genoegh, niet Scheppers wilde zijn?
Siet hoe verr 't soete volck in dese blindheid dwalen:
Gaet met haer wandelen door boom en bergh en dalen,
Dat 's, seggens' een gesicht dat schilderachtigh staet.
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'k Kan 't niet ontschuldigen, 't is derteltjes gepraett:
My dunkt sy seggen, God mackt kunstighe Copijen
Van ons oorspronckelick, en magh sich wel verblijen
In 't meesterlick patroon, all waer 't van onse hand,
'T en kon niet schooner zyn, in Zee en Locht en Land.
Gaet met die Scheppers t' huys, en leentse 't strackste wesen,
't Langhmoedigste geduld, om door en door te lesen
Hoe God uw aensicht schiep: Als 't lang gemartelt is,
Daer staet ghy in 't paneel: maer, in een woord, 't is mis:
Sy Scheppen u een Yet, een' Bloed-verwant, een' Broeder:
Maer ghy en staet' er niet, de Dochter is maer Moeder,
De Vader is maer Soon. En, soekt ghy meer bewijss,
Komt tot de tweede proef: daer's 't weer een' ander' wijz,
Een ander Bloed-verwant', een' nieuwe Nicht geboren,
En ghy in twijffeling wie wijsselixt verkoren.
Siet nu de Menschen in haer oogheloosheid aen,
Of 't volck is om Gods doen of misdoen am te slaen.’

't Zijn blijkbaar in de eerste plaats religieuze en ethische bezwaren, die Huygens
tegen de schilders heeft, maar groot vertrouwen in hun talent schijnt hij toch ook niet
te hebben. Doch het blijkt, dat hun werk toch niet door hem is versmaad. Als een
bewijs daarvan herinner ik hier ten slotte aan r. 2603-2638 van Hofwijck. Voor dieven
heeft hij geen zorg, want er valt niet bij hem te stelen. Zijn bed zou de moeite loonen,
maar daar past hij 's nachts nog beter op dan over dag, en dan... worden alleen de
‘schilderijen’ als dingen van waarde vermeld, maar die zien de dieven 's nachts niet
en op den dag zijn ze in 't oogvallend om te vervoeren. Of het echter groote
kunststukken zijn geweest? Het slot doet andermaal twijfelen, want daar heet het
weer:
Mijn vollen inboel is niet waerdigh om te mijnen,
Als 't voor de Lapp-hoer1) quam:......,
.....................
......... 't Zijn schraele leege wanden,
Daer Kluyver2) en Sté-boo niet wisten wat te panden3).

Nog een plaats, waar H. vermakelijk dédain voor de schilderkunst toont, is Sneldicht
I, 8. Daar heeft hij het over het ‘geleert gesmeer’ van zekeren MR. PIETER VAN VEEN,
‘vermaert oock van de Schilderkunst.’ Maar diens beste schepping is toch zijn mooie
dochter: die is ‘van 't soetst verdiep, van 't lieffelickst verhoogen, van 't levendighst
pinceel’:
‘De wereld eischt Copy van sulcken schoonen omtreck.’
D.

H.

1) Uitdraagster.
2) gerechtsdienaar.
3) in beslag nemen.
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‘Met een versierden snevel.’
(Costelick Mal vs. 113.)
Dr. Eymael (zie Huygens-studiën, bl. 118) heeft terecht bezwaar gemaakt, om in de
beschrijving van den derden krankzinnige -:
‘Sulck laedt sijn aengesicht met een versierden snevel,
Daer hem noch boom, noch staeck, noch mast, noch spriet, noch gevel
Bij te verlijcken dunckt.’ -

met Verwijs voor snevel ‘gelaat’ te lezen. Hij houdt snevel voor gelijkbeteekend met
neus, omdat met den neus de in den volgenden regel genoemde boom, staeck, mast,
spriet, gevel zich wel laten vergelijken, maar niet met een gelaat.
Is daarmede de plaats echter voldoende opgehelderd? Wat is een versierde snevel?
Hoe is die neus versierd? En hoe laedt de arme dwaas zijn aangezicht er meê? Ik heb
mij tot dusver met de volgende gissing beholpen. De regels maken op mij den indruk,
dat Huygens hier bedoelt ‘een valschen neus,’ een grijns, mombakkes of
carnavalskokkert, waarop de arme gek zoo gecharmeerd is, dat hij hem niet afzetten
wil. De vraag, die ik niet beantwoorden kan, is of er meer voorbeelden zijn, dat
versierd, bekend als verdicht, verzonnen, ook tot de beteekenis onecht, valsch is
overgegaan. De mogelijkheid bestaat: onder de verschillende beteekenissen, die
Kiliaen van versieren vermeldt, komt assimulare voor, dat o.m. ook nadoen, namaken
kan beteekenen.
Ik word in de gissing versterkt, doordat gevel hier blijkbaar ook neus beteekent.
In Sneldicht IV, 38 noemt H. een neus een ‘spitsche gevel-tip’ en nog troost de
bezitter van een grooten neus zich met het spreekwoord: ‘Een goeie gevel versiert
het huis.’
D. H.

‘Jaer-gety der Struyckel-sucht.’
Bij Voorhout, vs. 133 en 134:
‘Sal hij 't jaer-gety verwinnen
Van de sware Struyckel-sucht,
En gereeder baten vinnen
Dan de geesten van uw vrucht?’ -

teekent E.V. aan: ‘Jaer-gety, leeftijd, onbepaald de jeugdige leeftijd, waarin de
vallende ziekte (struyckel-sucht) zich meest openbaart.’
Deze aanteekening is tot dusver, meen ik, onaangetast gebleven.
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Toch wekt ze telkens weer mijn twijfel. Getijden zijn ‘regelmatige wederkeerende
tijden,’ als in de bekende voorbeelden: jaargetijden, watergetijden, de getijden van
den kerkelijken dag, enz. In overeenstemming daarmede opper ik dus de gissing, dat
H. met het ‘jaer-gety van de sware struyckelsucht,’ niet den jeugdigen leeftijd, maar
de ‘periodiek terugkeerende aanvallen der vallende ziekte’ bedoeld kan hebben. De
epilepsie is soms periodiek, en wellicht zinspeelde H. op het licht toen al heerschende,
schoon onbewezen volksgeloof, dat deze ziekte in verband zou staan met het komen
en vallen van de bladeren.
D. H.

De hoofdverdienste der De Vries-en-Te Winkelsche spelling.
Het schijnt wat stout, die in enkele regels te willen samenvatten. Toch kan het zijn
nut hebben het te beproeven, en ik acht het mogelijk dit te doen met deze woorden
van prof. De Vries zelf: ‘De eenparigheid, een halve eeuw lang verstoord, en wier
herstel tot de vrome wenschen scheen te behooren, nu opnieuw tot stand gekomen;...
de taalkunde, ontslagen van de verdrietige taak om in twistschriften over orthographie
hare krachten te verspillen’1).
Wie zich de eigenwijzigheden herinnert, die een dertig jaar geleden op het gebied
der spelling voorkwamen, zal toestemmen, dat de hoogste glorie van De Vries en Te
Winkel niet zoo zeer in de deugden van hun spellingsysteem gelegen is, maar hierin,
dat zij het wisten te doen aannemen. Met een beetje moed mag men beweren, dat
indien de veelgeplaagde Siegenbeek hetzelfde succes had weten te verwerven, zijn
spellingsmanier niet zooveel minder voortreffelijk zou geweest zijn.
Hoofddoel van deze regelen is dan ook, nu bij het inbinden van deel I en II van
het Ned. Wdb. de omslagen der afleveringen zeldzaam zullen worden, de volgende
mededeelingen voor de vergetelheid te bewaren:
Op het schutblad van I, afl. 2 (1865) stond reeds de mededeeling: ‘dat te
beginnen met deze aflevering, de citaten uit de werken der HH, VAN
LENNEP en VAN BEERS, volgens het door beiden te kennen gegeven
verlangen, in de door ons aangenomen spelling zijn overgebracht.’
Dat van I, afl. 7 (1868) meldde: ‘dat nu ook de HH. BEETS, BOGAERS,
TER HAAR, TEN KATE, KNEPPELHOUT en SCHIMMEL ons het verlangen te

1) Vgl. Inleiding op het Wdb. der Ned. taal, XXIII. De cursiveering is van mij.
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kennen hebben gegeven, dat wij de citaten uit hunne werken in de door
ons aangenomen spelling zouden overbrengen.’
Eindelijk was het derde bericht in II, afl 2 (1870): ‘Behalve de vroeger
genoemde schrijvers hebben thans ook de HH. W.J. HOFDIJK, W. MOLL,
C.W. OPZOOMER, S.J.E RAU en G.D.J. SCHOTEL ons het verlangen te
kennen gegeven, dat wij de aanhalingen uit hunne werken in de thans
gevolgde spelling zouden overbrengen’
Hiermede hielden de mededeelingen op. De eenige auteur van beteekenis, die niet
toegaf, was, meen ik, ALBERDINGK THIJM. Maar de zaak was gewonnen. En er valt,
geloof ik, uit te leeren, dat voor het gelukken van een spellinghervorming twee
voorwaarden heel noodig zijn: 1o. er moet een anarchie bestaan, die hartelijk naar
eenheid doet verlangen: 2o. de voormannen moeten nog meer overtuigend en
overredend vermogen bezitten, dan waarover De Vries en Te Winkel beschikten.
Dit is niet aanmoedigend om aan een spellingweging mee te doen. De anarchie is
wel te krijgen. Maar dan!
D. H.

Slotwoord.
Al voortschrijvende heb ik mijn laatste werk als mede-redacteur van Noord en Zuid
verricht en neem ik in die qualiteit afscheid van de lezers. Met genoegen - schoon
niet altijd onvermengd - heb ik aan de jaargangen XII-XVII medegewerkt, maar
andere dringende werkzaamheden beletten mij, de verantwoordelijkheid voor een
redelijken inhoud langer te dragen. Gaarne zal ik echter, voorzoover het mij mogelijk
is, aan het tijdschrift blijven medewerken. Aan hen, die in deze zes jaren met hun
bijdragen de uitgave steunden en aan de lezers, die mij van tijd tot tijd met
belangstellende opmerkingen verplichtten, betuig ik daarvoor mijn oprechten dank.
Niets zal mij aangenamer zijn, dan dat Noord en Zuid en zijn Redacteur bij
voortduring van medewerkers en lezers den steun mogen ondervinden, waarop het
tijdschrift moet kunnen rekenen om te kunnen voorzien in de behoefte aan vaklectuur
voor hen, die zich wijden aan het onderwijs in taal en letteren.
C.H. DEN HERTOG.

Noord en Zuid. Jaargang 17

