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VII

Register.
(Taalkunde.)
Aanwijzend voornw.

30-32, 59

alleen (gebruik)

165, 166, 171

analogie

170, 115, 180-181

analogie de eigenl. taalvormkracht,

254

analytische talen staan 't hoogst

270

attributief en praedicatief,

161-166, 167-168, 166-169

Barentz, Woordenb. der Engelsche Spreektaal (B.H.
en Brennan)

119

basterdwoorden

246

begrenzing v. 't bijvnw.

181

beschaafde (De algemeene levende -) Spreektaal en 55, 59, 198-201
de dialecten
betrekkelijk voornw.

34-35, 59

betrekking tusschen onderw. - voorw. - werkw.

253-255

bezittelijk voornw.

27-30

bijzijn

112

bijvoegl. naamwoord (Het -) in het XIX eeuwsch
Nederlandsch:

107-116, 161-186

bijvoegl. de begrenzing:

109-116

bijvoegl. bijvnw. - bijw. - samenstelling

109-113

e

: pal staan.
: de kamer boven.
: toe, aan.
: hoe, anders, zoo.
bijvoegl. bijvnw. - deelwoord.

113-114

: gewend, besloten.
: benieuwd, bedacht.
bijvoegl. bijvnw. - zelfstnw. - werkw.

114-116

: meester, baas.
: dwaas, nieuws.
e

bijvoegl. naamwoord (Het -) in het XIX eeuwsch
Nederlandsch:
bijvoegl. 't gebruik:

161-172

Taal en Letteren. Jaargang 5

bijvoegl. attributief

161-166
: composita

162

: innigheid v.d. verbinding 162
bijvoegl. postposiete bijvnw.?

163-165

bijvoegl. praedicatief

166-169

bijvoegl. praedicat. - attributief

168-169

bijvoegl. enkel attributieve.

169-170

bijvoegl. enkel praedicatieve

171-172

bijvoegl. de verbuiging:

172-186

bijvoegl. de onverbogen

172-173

bijvoegl. wanneer verbogen (met e)

173-186

: invloed v. dialecten

174-175

: kwestie v. rhythme

175-177

een goed vorst en een
goede vorst??

179-182

gradatie (de -)

177, 178, 179, 184, 185

onde vormen

185

resultaat

186

bijvl. nw. ('t Postposiete -)

163-165

bijvl. nw.: is òf samenstelling; òf praedicatie; òf
kunst-taal.
bijvoeglijk naamwoord (De verbuiging van 't -) een
kwestie van rhythme.

175-179, 183, 184

bijvoeglijke naamwoorden (maatbeteekenende -)

164, 165

bijwoord - bijvnw. - samenstelling

109-113

: palstaan; de kamer
boven; de deur is toe; toe,
anders.
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VIII

bijwoord (Invloed van 't -) op de adjectief-verbuiging

180-182

binnen zijn

112

Borchardt, Die Sprichw. Redensarten (Stoett)

215

buiging (De -) in 't Nederlandsch: is er geweest

56-68

buiging v. 't adjectief in 't spreken

172-186

buiging (Wat eerst, verval van de -) of de vaste
woordorde?

355-356

buigingsuitgangen (Veel -) geeft dubbelzinnigheid, en 359, 271-274
last
buigingsvormen (‘versteende’ -)

57, 58, 59, 185

Chineesch ('t -) een laagstaande taal?

275, 279

Cosijn (Prof. -) over grammaticale betweterij

48

Cosijn (Prof. -) over hun en haar

48

Cosijn (Prof. -) over hun en hen

48

Dat en wat, die en wie

35

datief (Ethische -)

26, 30, 41

de en den bij de oude grammatici

46, 49-50

deelwoord of adjectief?

113-114

definities (Niet van -) uitgaan in Taal

107, 248-249

deflectief ('t Nederlandsch is -)

67

deminutief: bevelletje

108

den: wààrin nog

58, 108

‘den’ (Emants schrijft geen -) meer

36

Den Hertogs On-taalkundigheid en Ontaal-kundigheid 259
Deventer (Dr. Van -) snapt er nog niets van

353

dialect (Verachting van 't -)

273

dialectische invloeden op 't Beschaafd

174-175, 177-178, 178,
179, 198-200, 207-209.

dichtertaal

51, 54, 263, 353, 357, 360

die: als pers. vnw

24

die die

35

die z'n, die 'r, die hun: bezittel. en betrekkel. vnw.

31, 34

die en wie, dat en wat

35

dikwels: dikwijls

107, 115

doodop zijn

112

door (er van, er -) zijn

112
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dubbel (drie-): goed

42

Eens zoo oud als: goed

42

ene: als voornw.

35

Engelsch (Het -) een Vrije zichzelf taal

119

etymologie (Dilettanten-)

216

F en s als beginklanken in 't Oudgerm. en nu

279-281

flexie en woordorde

279-281

flexieloosheid iets goeds

271-274

functie (gelijkheid v. -) werkt op de vorm

180-182

G, z, v, als beginletters

234

gebiedende wijs

378

geen mens, 'n mens: onbep. voornw.

35

genevoys (op zijn -)

116-118

genitief in ‘honderden menschen’?!

41

genitief (De s van ‘wat moois’ een -)?!

41, 56

: waar moet deze s
besproken?
genitief: ‘'s morgens’?

57
57

: waar deze s te
bespreken?

57

genitief ‘huis’

287

geslacht v.d. zelfst. nwn.

217-228

geslacht: oorsprong

217-218

geslacht de verkeerde term

219

geslacht in 't XIX eeuwsch. Nederlandsch

221

geslacht dubbel geslacht

222-225

geslacht stofnamen

223

geslacht ‘het’ en ‘de’

224

geslacht gemengd geslacht

225-228

gewaar worden: Compositum?

171

God almachtig: hoe te beoordeelen

164

godvergetens

170

e

e

Gotisch en Latijn in de XIX eeuw nog te spreken?

271
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IX

grammaire raisonnée

41, 182, 184

grammaire ('t Verderfelijke van -).

51, 263-264

grammaire in de Lexicographie

216

GRAMMATICA (Critiek op de Oude -) en
de oude Grammatici:

37-45, 68-71, 179-182, 184, 186, 228,
248, 249, 254, 257, 260, 271.

grammatica (De oude -) een ontaalkundig 38, 186
fantaseeren
grammatica (De oude -) vooral een
goochelarij met ‘vormen’

37-46

grammatica (De oude -) en de ouwe
stijlleer

51

grammatica (Beknopte -) v. 't beschaafde 365-379
e

XIV eeuwsche Nederlandsch: Het
werkwoord
grammatica (Hoe onze oude -) gewòrden 37-46, 46-50
is
grammatica = een taal beschrijven zooals 67
die werkel is
grammatica (De -) moet in 't oog houden, 110
dat schrift mààr schrift is
grammatica-doen (Critiek van 't ouwe -) 36-46, 46-51, 51-53
grammaticale worden (Een bijzondere
factor in 't -)

182

grammaticale kniesooren

272

grammaticale pruiken

272

grammatici (De oude -) keken naar 't
Latijn

46-50

grammatische betweterij (Cosijn over -) 48
Habaideduth!

271

hebben (vormen van -)

366

herhaling (de -) in de volkstaal

277-279

hoe: adjectief

171

hun en haar (Cosijn over -)

48

hun en hen (Cosijn over -)

48

Jespersen over ‘Taalontwikkeling of
Taal-Verval’: contra M. Müller

265-281, 330-352

Jespersen: Max Müller over Taalverval 267
Jespersen: Wat is Ontwikkeling en Verval 269-273
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Jespersen: Waarin 't Nederlandsch
hooger dan 't Latijn

281

Jespersen: Chineesch en Zoeloesch

275

Jespersen: Zoeloesch en Volkstaal

277-279

Jespersen: de onderstelde stadiums v.
't Arisch

329-331

Jespersen: de ontwikkeling gaat van
flexie naar deflexie

338

Jespersen: methode van Nieuwe
Taalwetenschap.

51, 331

Jespersen: onderstellingen omtrent de
‘oorspronkel. taal’

334-341

Jespersens Fantaisieën omtrentden
oorsprong v.d. taal

343-348

Jespersens: omtrent ontstaan van
soortnamen

348

Jespersens: omtrent ontstaan van
werkingsnamen

349

Cant (Wat is -)?

120

Kat over de Nieuwe Richting

382

klassicisme (Het -) heeft Taalwetenschap 273
tot nu toe onmogelijk gemaakt
klassicisme (Cats en 't -)

106

klassieke (De -) Staar

67

klassieke (De -) Vloek over 't
Nederlandsch

53

Koekoek: horendrager

237

Komparatief (Invloed v.d. ‘r’ op de buiging 177; 178, 179, 184, 185
van de -)?
Consonanten (De scherp-gesproken
zacht-stomme -), en omgekeerd, in 't
nu-Nederlandsch:

229-237
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X

Consonant (De eind-) van ‘rib’' ‘hoofd’, ‘lag’, ‘vrees’,
‘leef’ e.d.

229-230

Consonant (De eind-) van ‘want’, ‘schroot’, ‘zat’ e.d.

230-231

Consonant (De eind-) van ‘huis’, ‘ik was’, ‘vaart’, ‘eed’, 230-231
‘wolf’, ‘hoog’ e.d.
Consonant (De eind-) ng: nk

233

: v, z, g, als beginletters

234-235

: de t in ‘uitte school’ e.d.

235-236

: de echte f, t, d, verzacht 236-237
Contaminatie (geval van -)

183

Koren (verbum)

299

Korte wetten met iets maken: goed

42

Kuipers, woordenboek (B.H.)

216

Latijn ('t -) een beetje plomp zelfs,

272, 356, 361

lexicographie (De oude -) verkeerd

216

lexicographie en grammaire raisonnée

216

leesteekens (over -)

328

lidwoord mèt en lidw. zònder beteekenis

168

Max Müller: in veel Representant van de Oude School 267
Max Müller: zijn taalontwikkelingstheorie onhoudbaar 267-281
me: als bezittel. vnw.

27

mij (ik kan -) niet begrijpen: goed

41

Moedertaalbegrip (Het nieuwe -)

55, 59, 174-175, 177-178,
178, 179, 198-201

Naamvallen (De -) in 't XIX eeuwsche Nederl.:

37-71, 247-264

Naamvallen: Critiek v. 't Oude Systeem

37-40

e

e

Naamvallen (De -) in 't XIX eeuwsche Nederl.:
Naamvallen: ‘Des Pudels Kern’ of ‘Quintessens’

42-46, 45, 49

Naamvallen: Historie v. de Grammatisterij:
bewijsstukken

46-50

Naamvallen: dat er een nieuwe methode is

51-53

Naamvallen: wat is 't voorwerp van die methode

54-56

Naamvallen: bewijs dat in 't Nederl. geen naamv. zijn 56-68
Naamvallen: except

57, 58, 59

Naamvallen: versteende vormen

57, 58, 59

Naamvallen: Statistiek van de vormen

60-67
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Naamvallen: De oude dwaze naamvallenleer

68-71

Naamvallen: reeksen van betrekkingen

247

Naamvallen: de betrekking meest niet uitgedrukt

249

Naamvallen: hulpwoorden; woordvòrm

249

Naamvallen: naamval = betrekking te nemen?

252

Naamvallen: voorzetsel-, voegw.- en vorm-naamval? 252
Naamvallen: naamval = naam-woord-vorm

253

Naamvallen: 't Nederlandsch dan flexie-loos

253

naamvallen (Terwey over 't aanval -)

69

naamvallen (Hangen -) van praeposities af?

67

naamvallen: hoe minder hoe beter

274

Nederlandsch ('t -) van Vondel en Hooft half-Latijn

106

neugrammatiker

52

ng en nk

253

nieten en niet (etymologie van -)

230
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XI

nochtans: t uit d?

236

nomina agentis (De onverb. vorm van 't 180-182
adj. bij -) verklaard
nul (van -) en geener waarde: goed

42

Of (wie -, hoe -)

41

om: bij infinitieven

41

om zeven uur?

41

om zijn

112

onbepaalde voornaamwn

35

onecht (de term -)

41

onregelmatige werkwoorden

375-377

onzijdig geslacht: ‘het’ en ‘de’

224

oorspronkeling

342

P, t, d (echte -) verzacht

236-237

pedante nettigheid

109

persoonlijke voornwn

21-27, 58

persoonsvormen 't werkw. in 't Beschaafd 373-374
Nederlandsch
plat ('t stààt -), niet = 't klinkt = 't is plat

20

potuit

113

praedicatief-attributief

161-166, 167-168, 166-169

Redekunstige Ontleding (Critiek op onze 261
-)
renaissance (De -) stond en staat aan de 273
Taalwetenschap i.d. weg

rhythme: is een hoofdfactor in 't
taalworden

175-179, 183, 184

rhythme: invloed van 't rhythme op de
buiging

175-179 183, 184

riem onder 't hart steken: goed

42

riet, rit, nieten (de t van -)

230

rit (etymologie van -)

231

rosae: verbogen vorm

173

S (genitieve -)?

56, 57, 58, 59

s, als genitief,

57, 58, 59

samengestelde werkwn. beoordeeld

109, 110

samenstelling (wordende -)

110
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samenstelling met adjectieven

181

samenstelling en attributief adject.

162, 163, 164, 165

samenstelling, of bijvoeglnw., of bijw.?

109-110

schrapzetten (zich -)

109

schuld: als adject

171

slang: Komt niet voor in akten,
toespraken v. troost e.d.

122-123

slang (Wat ìs -)?

120

slang en Algemeene Taal

120, 121, 122

slang heeft zijn rechten

120, 121-122

spelling (De eenparige -)

228

spelling v.d. eindconsonanten

229-237

Spraakkunstenaars (Critiek op de Ouwe 36-40, 40-42, 42-46, 46-51, 51-53
-)
Spraakleer: zie onder GRAMMATICA.
Spraakleer: alle gedeereteer is uit den
booze

108

spraakleer’ (Vermakelijke ‘historische -) 43-44
v. sommige heeren!
spreektaal (Grammatica v. onze -)

19-68, 107-116, 161-186, 217-228,
247-264, 229-238, 253-379

spreektaal (Hoe bestaat de Beschaafde 174-175, 198-201
-)?
spreektaal (Invloed v. de dialecten op de 174-175, 198-201, 207-209
Beschaafde -)
spreektaal (De Beschaafde -): hoe te
doceeren

203-204

spreektaal (Een stukje Beschaafde -)

250-252

spreektaal en schrijftaal

54-55

spreken (Onderscheid tusschen -) en
schrijven

277-279

staten-generaal: in de Woordvorming te 163
bespreken

Statistiek van de ‘Vormen’ bij W. Buning 60-67
en Beets: op 1474-69 verbogen; op
1214-43 verbogen
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XII

sterke werkwoorden (de -)

370-373

stofnamen: geslacht

223

Strokel, Bastaardwoorden

64

studententaal

121-122

substantief of adjectief

115-116

superlatief en komparatief: buiging,

177,
178,
179,
184, 185

superlatief en komparatief: eenigste

41

T (de -) van ‘vaart’, ‘voort’, ‘eed’, ‘nijd’, ‘dood’

231

T (de -) in ‘mettien’, ‘optie’, ‘nochtan’, ‘niettemin’, ‘uitermate’ e.d.: uit d? 235-236
tt in 't mnl. ‘ontecken’

237

taal (wat mòèt -)?

269

taal, hoe korter hoe beter

269-274

taal gaat vooruit met flexie-loos te worden

68

taal bestaat in reeksen van zinnen

246

taal (Alle -) is even goed

351

taal (De spreek-) is òòk algemèèn

54-55

taal (Alle -) is individueel,

50,
53-54,
67,
107-108,
110,
248, 284

taal (Over Dichter -)

51, 54,
263,
353,
357, 360

taal (Over conventioneele phrasen-)

263

taalbekijken (Nieuwe en onwe manier van -),

36-46,
60-67,
46-53,
53-55,
67-68,
68-71,
246

taalbeschrijving: hoe niet te doen:

36-53,
67,
68-71,
247,
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248,
249,
254,
261, 262
: niet uitgaan van
't vroegere.
: niet uitgaan van
definities.
: niet uitgaan van
algemeen
dogma.
: niet ‘logiesch’
redeneeren.
taalbeweging (De -): Dr. van Deventer snapt er nog niets van

363

taalkundigen (Phrasenmenschen) onder de -)

51

taalontwikkeling en taalverval

265-281,
330-352

taalrijkdom = massa van woorden?

216,
247, 58

taaltjes (Exceptie-)

54

taalverval en ontwikkeling: wat dit voor ons is,

265-281,
330-352

taal (onderstellingen en fantaisieën omtrent de oorspronkelijke-):
was zang?

334-337,
345-346

geen ‘wortel’-taal

337-339

veel ‘anomalieën’

339

veel woorden, en concreet

339-342
:soortnamen

349

:werkingsnamen 349
taal (over den oorspr. van de -)??

343-345

taalwetenschap (Het klassicisme heeft de -) onmogelijk gemaakt

273

taalwetenschap (De eischen der -) in 1894!

216

taalwetenschap (De methode van de Nieuwe -)

52, 53,
60-67,
67, 68,
247, 248

talen (De minachting voor de Moderne -)

273

tegen zijn

113

ten, ter, te

58

ter uwer verjaring: goed

42

toehuis

112
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tot en met: goed
en

U met den 2

42
en

en 3

22

persoon

Uit zijn

113

Uitroepingteekens (Leerzame -): passim

37-71

V, z, g, als beginletters

234-235

van af: goed

42

verband (Hoe wordt het -) in 't Nederl. uitgedrukt

247-264

verbuiging: hoe minder hoe beter

274

verbuiging (Is er een sterke adjectief-)?

38-39
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XIII

verl. dlw. i. 't Beschaafde Nederl.

374, 378

verscherping (De term-) niet van pas bij begin -f en -s 235
vlakweg

110

vol: als bijvnw

164

voor zijn

113

voornaamwoorden (De -),

19-37, 128
Persoonlijke vnwn.

20-27

Bezittelijke vnwn.

27-30

Aanwijzende vnwn.

30-32

Vragende vnwn.

32-33

Betrekkelijke vnwn.

34-35

Onbepaalde vnwn.

35.

voornaamwoorden (De -) bij diernamen

25, 27, 221, 222, 223, 226

voorradig: goed

42

vormen (Waar de oude grammatici de-) van daan halen 45-46, 46-51
vormen (Taal-): hoe minder hoe beter

274

vormen (Oude naamvals-)

57-58

vormenrijkdom, een onvolmaaktheid

359-360

vragende voornaamwn.

32-33, 59

Welletjes

171
e

werkwoord (Het -) in 't XIX eeuwsch Nederl.

365-379

: zijn

365-366

: hebben

366

: zullen, worden

367

: zwakke vervoeging

368-370

: sterke

370-373

: persoonsvormen

373

: verleden deelw

374-378

: dubbele vervoeging

375

: onregelm. werkw

375-377

: lijdende vormen

377

: onpers. werkw

378

: gebiedende wijs

378

wie z'n, wie'r, wie hun: vragend voornw

32

wiens?

59
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wies = wie zijn

59

wijs (gebiedende -)

378

woordenboek (Een -) van Hollandsch ‘Slang’ en ‘Cant’? 119
woordorde en buigingsuitgangen

351-361

woordorde (Ontstaan van de -)

279-281

woordorde (Vrije -): een voordeel?

356-358, 360

woordorde (Vaste -) is het ware

361

woordrijkdom van de oorspr. talen

339-341

woordsoorten (Over de definities van de -)

107-108

woordsoorten: op de grens.

108-116, 163-165

woordvervorming (Verband tusschen -) en flexie

58

worden (vormen van -)

367

wortelperiode (Een -) de oudste in de talen?

336-337

Z, v, g, als beginletters

234-235

Zangemeister en Braune, Altsächsische Bibeldichtung
(Gallée).
: uit Maagdeburg

123

: tijd van 't H.s.

124

: van èène hand?

124-125

: de accenten

125-126

: de tekstverklaring en de 127
emandatie
zij: van een kat

25

zijn (vormen van -)

365-366

zijn: aan-, af-, achter-, binnen-, bij-, door-, om-, onder-, 113
op-, over-, tegen-, toe-, uit-, voor-,
zijn: gewend-, besloten-, benieuwd-; bedacht-,
getroost-, beducht-

114

zijn: baas-, meester-

115

zin (Leer van den -):

253-261
betrekking tusschen
253-255
onderw. - voorw. - werkw.
de zgn. bepalingen

255-258, 258-261

z'n (op -)

29

z'n (met -)

29

zullen (vormen van -)

367

zwakke werkwoorden (De-)

368-370
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XIV

(Letterkunde en onderwijs.)
Abstraheerde (De ver-) XVIII eeuw

99-100

achttienhonderd drie en twintig ('t Jaar -) in onze
letterkunde

239-245

e

: de kerkelijke strijd

242-244

akademische (De -) talenstudie: in orde?

319

Bato (De muziek in de -)

288

Bilderdijk en Da Costa

242-245

Bilderdijk over Taalonderwijs

364

Bosboom-Toussaints De Wonderdokter

264

Bredero: woordverklaring Spaansche Brab

117

Brouwer, Encyclopaedie (B.H.)

215
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De vrijheid in onze letterkunde.
Nagelaten fragmenten
van
J.A.F.L. baron van Heeckeren.
Geen naam in onze letterkunde, die in het oog van het beschaafd Europa opweegt
tegen dien van Rembrandt, Spinoza, Grotius, de Wit of Boerhave. Geen geleerde,
e

geen beschaafd man in Europa, die in de 17 eeuw niet met bewondering vervuld
wierd, zoo dikwerf hij de namen der sieraden van de Leidsche hoogeschool of die
der Illustreschool te Amsterdam hoorde uitspreken. De namen van Heinsius, Scaliger,
Vossius en Barlaeus zweefden in geheel Europa op aller lippen. Doch buiten onze
landpalen kende bijna niemand Vondel. Niet geheel lag dit aan de beperktheid van
e

ons taalgebied, want in de 17 eeuw was dit niet zoo beperkt als thans. Het vonnis
van koning Karel I van Engeland werd afgekondigd in het Engelsch, Latijn en
Hollandsch, een bewijs, dat onze taal als eene algemeene handelstaal werd
beschouwd. Ook de wijsgeer Locke en de dichter Pope waren blijkens hunne werken
niet onbekend met de Hollandsche taal.
Naast eene vergeten of versmade letterkunde heeft onze geleerdheid in alle
tijdperken Europa's bewondering verwekt. Ook in onze eeuw zijn de namen van
Schultens, Valckenaer, Cobet, Donders, enz. met gouden letteren in de jaarboeken
van de beschaafde menschheid geschreven, doch die van Bilderdijk, Tollens, van
Lennep en da Costa konden alleen een plaatsje krijgen in het op een verborgen
plekje liggende boeksken onzer nationale letterkunde. Ligt de schuld geheel alleen
bij de buitenlanders? Waren zij te traag, te bevooroordeeld om achter de nevelen
van onze kusten het schoone landschap te genieten en te bewonderen? Of beloont
de aanschouwing van dat landschap niet de moeite, die men er voor moet
aanwenden? Verdienen de namen van Vondel en Bilderdijk in éénen adem genoemd
te worden met die van
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Dante, Shakespeare, Corneille, Göthe en Byron? Onze uitnemende letterkundigen
Da Costa, Beets en van Lennep zeggen, ja! maar onze critici Jonckbloedt en Busken
Huet ontkennen het. Ook bij de buitenlandsche dichters van den eersten rang is
niet alles goud. Met name komt er in Dante's verzen zooveel gekunstelds en
geknutsels voor, dat wij er van moeten geeuwen. Zijn hoofdwerk de Divina Comedia
is een door en door taaie lectuur; alleen zij, die zich bepaald hebben tot de lectuur
der schitterende passages kunnen er mede dweepen. Ook bij Corneille en Göthe
moeten wij vrij wat vervelends slikken, maar voor een goed deel ligt dit misschien
aan ons karakter van vreemdelingen. De Duitschers en Italianen vinden in hunne
afgoden alles mooi. Daarentegen zijn Bilderdijk en Vondel bij hunne landgenooten
altijd onpopulair gebleven.
Maar als Vondel in de bres springt voor godsdienstvrijheid of in de teedere liefde
voor vrouw en kroost ons de vrouwelijke zijde van zijn gemoed te aanschouwen
geeft of als Bilderdijk ons getuige maakt van zijn levenspijn, dan voelen we met hen
mede. Wij hebben ook wel is waar schrijvers en dichters, aan welke de gave der
onderhoudendheid in eene groote mate geschonken is. Cats, van Effen, van Lennep
en Beets kunnen in dit opzicht wedijveren met de beste buitenlandsche schrijvers,
maar naar mij voorkomt, kunnen zij slechts gerangschikt worden in die van den
tweeden rang.
Wij moeten dus wel berusten in het vonnis van den algemeenen kunstrechter.
Maar toch is er in onze letterkunde eene lichtzijde, die al deze gebreken vergoedt
en die lichtzijde wordt wel een weinig te veel voorbijgezien. In onze letterkunde
spiegelen zich het karakter en de roeping onzer natie op eene bewonderingswaardige
wijze af. Onze roemrijke geschiedenis deelt aan onze letterkunde, ziel, geest en
leven mede. Hoezeer verheft die letterkunde zich hierin boven hare hoog geroemde
zuster, de door geheel de wereld gevierde hollandsche schilderkunst. De
meesterstukken dier kunst zijn ten eenenmale vreemd aan onze historie. Geen
vuursprank uit onzen vrijheidskrijg, die eenig licht werpt op die kunststukken.
Bewonder vrij de anatomische les en de nachtwacht van Rembrandt, den Stier van
Potter, de Waterzuchtige vrouw van Douw, een schuimend water van Ruysdaal,
maar het is of de scheppers van die kunstgewrochten nooit iets vernomen hebben
van den strijd op leven en dood, waarin hun volk ter wille van godsdienst en vrijheid
was gewikkeld. Niets in hunne stukken dat spreekt van eene heilige vrijheidsmin.
Een vuige slaaf van het despotisme kon ze even goed gemaakt hebben als een
vrijheidszoon. Op enkele uitzonde-
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ringen na (als b.v. de zeetafereelen van Van de Velde en Backhuizen) heeft heel
onze schilderkunst niets te maken met onze waarachtige volkshistorie. Hoe geheel
anders is dat met onze letterkunde! De werken van Hooft, Vondel, Antonides, der
van Harens, van Bilderdijk, Feith, Loots, Helmers, Tollens, van Lennep, Toussaint
en Multatuli zijn de beste illustraties onzer, geschiedenis. Onze geschiedenis blijft
hem, die onze dichters niet leest, een gesloten boek. Onze letterkunde kwam met
een vrijheidslied op de lippen ter wereld. In hare edelste voortbrengsels ademt
vrijheidsliefde. Die letterkunde is als 't ware de bijbel der vrijheid. De bestrijders van
het christendom hebben de stichters van dien godsdienst, Jezus en zijne apostelen,
wel eens verweten, dat zij te weinig dichters waren om een wereldgodsdienst te
stichten. Inderdaad, uit het oogpunt der ouderwetsche klassieke schoonheidsleer
is het Nieuwe testament niet zonder gebreken. Het schoonste der evangeliën, dat
van Johannes, is niet vrij van eenen duisteren, nagebootst wijsgeerigen toon; de
brieven van Paulus zijn soms vol van rabbijnschen wansmaak en wie kan Johannes'
Openbaring geheel van gezwollenheid vrij pleiten. En toch in zijn geheel genomen
is het Nieuwe testament het meest grootsche dichtstuk, eenig in zijn soort, dat den
godsdienst en der zedelijkheid een onvergankelijken troon in het hart der menschheid
heeft gebouwd. Dit vaak zoo gebrekkig geschreven boek is der menschheid een
heiliger kleinood geworden dan alle meesterstukken der ongewijde ondheid te
samen. Voor den waarachtigen vereerder der vrijheid is onze letterkunde bij al hare
gebreken in vele opzichten zulk een nieuw testament. Ik hoop dit aan te toonen.
In geene letterkunde, van welk ook, leeft de vrijheid zoozeer als in de
Nederlandsche. Geen blind patriotisme geeft mij deze woorden in. Men vergelijke
onze letterkunde slechts met hare zuster aan de overzijde des Kanaals. De fiere
Engelsche, ik erken het, draagt een koninklijk gewaad. Schitterender en kostbaarder
zijn de parelen, die in hare kroon prijken, maar achter een burgerlijk kleed heeft
onze letterkunde in haar gemoed een hartelijker liefde voor de vrijheid gedragen.
Beginnen we met Engelands hoogste glorie, met Shakespeare en plaatsen wij
zijn beeld naast dat van onzen P.C. Hooft. De twee dichters hebben veel trekken
gemeen. Beider schilderingen zijn geteekend beurtelings met de overweldigendste
kracht en de teederste liefelijkheid. Beider mnze voert ons langs bloedige slagvelden
en door paleizen, bezoedeld met moord en grnwelen. Beider oog peilt de diepste
schuilhoeken van het menschelijk hart. Beiden leggen ons in dat hart de kiemen
van allerlei misdaden bloot. Als wij sommige bladzijden van
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de Nederlandsche Historiën lezen, dan is het of de dichter van Macbeth ze aan
onzen geschiedschrijver heeft gedicteerd. Soms is het of zij elkander vertaald
hebben. Zoo lees ik in Midsummers nightdream, Bedrijf II. Tooneel I:
Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire
I do wander every where...

En ik lees in Hooft's Bato, sprekende van de liefde, dat zij de koude verjaagt:
Over duin, over dal,
Over veld, over vlak,
Over bosch, over broek,
Over den, over dak,
Over zee, over zand...

Beiden kozen voor hunne treurspelen (waaronder ik in de eerste plaats ook reken
Hooft's Nederlandsche Historiën) onderwerpen uit de geschiedenis van hun
vaderland. Beiden hebben tirannen geschilderd, Shakespeare in zijn Macbeth,
Richard III en Angelo, Hooft iu Floris V, Alva en Philips. Maar wijl gene ons alleen
den boozen mensch in den tiran doet haten, boezemt deze ons een af keer in voor
elke wettelooze dwingelandij. Shakespeare, geëerd en gevleid aan het hof van
Elisabeth, was te veel hoveling om zich te ergeren aan de wettelooze macht van
den vorst. In geen zijner treurspelen gloort eenig sprankje van liefde voor de vrijheid
of van oprechte volksmin. Voor het lijden, leven en streven van vorsten,
vorstenzonen, legerhoofden en staatslieden weet hij onze sympathie te wekken,
maar voor het lijden, leven en streven des volks heeft hij oor noch oog. Het
mededoogen des christendoms voor armen, geringen en onaanzienlijken kent hij
niet. Waar hij het volk, als b.v. in zijn Coriolanus en zijn Julius Cesar doet optreden,
daar is het een verachtelijke hoop, in wiens boezem geen vonkje van edele
aandoening kan schuilen. Wij kunnen het vergeven als wij aristocraten en
vorstenvereerders als Göthe en Schlegel voor die afkeuringswaardige zijde van
hunnen afgod het oog zien sluiten, maar dat Nederlandsche schrijvers, die het jonge
Holland willen vertegenwoordigen, eeuwig den lofzang over den Engelschman
aanheffen, zonder met een enkel woord van die schaduwzijde te spreken, dit bewijst
dat hun kunstzin niet nationaal is. Want voor een Nederlander moet een ver-
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grijp aan het volk de ergste misdaad zijn, die een schrijver begaan kan. Men zegge
nu niet, ter vergoelijking van deze fout in den Engelschen dichter: uw Vondel is in
dit opzicht een even groot zondaar, want welk een treurige rol speelt het volk in zijn
Palamedes? De liefelijkheden van plondergrauw, papengrauw en Jan Rap, die hij
telkens het volk naar het hoofd slingert, kunnen opwegen tegen Shakespeare's
schilderingen. Voorzeker ook Vondel was, toen hij partij koos vóor de regenten
tegen het door predikanten beheerschte gemeen, alles behalve democratisch gezind.
Hij miskende den goeden grond, waaruit bij het volk de eerbied voor, en de
gehoorzaamheid aan de Calvinistische predikanten voortsproten, maar naast dat
papengrauw zag Vondel eene goede gemeente. Deze goede gemeente zag hij
knielen op het koud gebeente van Hollands bestevaêr. Deze goede gemeente
hoorde hij bidden voor het welzijn des vaderlands en zag hij als het christelijk geduld,
klappertandende alleen, vol godsvertrouwen, gezeten op eene barre rots in zee,
met de woorden ‘Gods wil geschiede!’ alleen op de lippen. Een ideëel staatsman,
een ideëel volk zweefde hem altijd voor oogen.
Voor zulk eene goê gemeente is in Shakespeare's gedichten geene plaats. Niet
alleen Vondel, ook Hooft had zulk eene goê gemeente voor oogen. Die goê gemeente
is b.v. in zijn Bato, de rei welke ballingschap in vrijheid boven slavernij in eigen land
verkiest. Tot die goê gemeente behooren die strompelende grijsaards, die met den
staf voor derde been de voorhoede dier heentrekkende schaar uitmaken:
Zoo groen is 't hart in dorre borst,
Dat onverzaad naar vrijheid dorst.

Tot die goê gemeente behoort de rei in zijn Gerard van Velzen, die het heerlijke
vrijheidslied uitgalmt:
Den openbaren dwingeland,
Met moed te bieden wederstand,
En op den hersenpan te treden,
Om met het storten van zijn bloed,
Den vaderland het waardste goed,
De gulden vrijheid te bereden....

Welk vrijheidlievend Nederlander voelt bij het lezen van zulke verzen geene
aanvechting om aan den lauwerkrans van den Engelschen hofdichter de schoonste
bladeren te ontrukken om er 't hoofd van onzen vrijheidszanger mede te sieren?
Als ik Shakespeare een hofdichter noem en hem verwijt, dat hij zijne
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e

muze laat kruipen, denk ik aan het slot van zijn Hendrik de VIII , waarin hij een
Jacobus I durft verheerlijken. Hij noemt Jacobus daar: een feniks, rijzende uit
Elizabeth's asch, in roem haars gelijke. Een hoorn van overvloed, waaruit welvaart,
waarheid, waardigheid en liefde stroomen. Een eeder op een berg, die zijn takken
uitbreidt over de vlakten. Schitterend door de grootheid van zijn naam, overal waar
het zonlicht schijnt, en volkeren roepende uit het niet.
Zijn deze regels geschreven op het tijdstip van het huwelijk van des konings
dochter Elizabeth met Frederik van den Pfaltz (den lateren koning van Boheme),
dan was Jacobus toen reeds tien jaar vorst geweest. In al dien tijd had hij zich als
mensch en als koning ellendig gedragen. Von Raumer en Macauley beschrijven
hem als een pedant, huichelachtig, gulzig en onhebbelijk wezen. De eenige bizondere
eigenschap, die hij had was bedrevenheid in de theologie, maar daarvan wordt in
Shakespeare's lofspraak geen melding gemaakt. Is het dan geen laffe vleierij van
Jacobus in zulke woorden te spreken?
e

e

Diezelfde vleitaal vind ik ten opzichte van Elizabeth, 2 bedrijf, 2 tooneel van de
Midsummers nightdream. Shakespeare wist toch zeker even goed als de held uit
de Henriade, dat Engelands maagdelijke koningin alles behalve kuisch was. Het
komt daarom niet in mij op Shakespeare te minachten. Maar hij is geen vriend van
het volk. Hij is alleen een vorstenvereerder. Een kroon gaat bij hem boven alles. En
daarom mag hij in onze eeuw niet de halfgod zijn, waartoe zijn vereerders hem
maken.
Lees uit dit oogpunt eens zijn Julius Cesar. Cassius is een eerzuchtige, Brutus
een dweeper, die alleen tot den moord besluit, omdat Cesar den koningstitel schijnt
te willen aannemen. De voorouders van Brutus hebben Tarquinius verdreven,
daarom rekent hij zich verplicht Cesar te dooden. Wat hem tot den moord drijft is
familietrots. Had de Engelsche dichter als onze Hooft de kracht der vrijheid gevoeld,
hij zou van Brutus een heel ander man hebben gemaakt. Hij zou ons hebben doen
gevoelen, welk eene kracht er ligt in die van vader op zoon sints eeuwen overgeërfde
dweeperij met de vrijheid. De eed van Hannibal, het Gedenk aan Loevestein van
den ouden Jacob de Witt, als bij ieder geslacht herhaald, wat moeten zij een kracht
in de ziel scheppen! Ik erken, de redevoering van Brutus tot het volk is uit mijn
oogpunt beschouwd, zelfs uitmuntend. Maar vergelijk haar met die, welke onze
Hooft aan Willem I in den mond legt, als hij de Duitsche vorsten tot verzet tegen het
Spaansche geweld wil aansporen. Hoeveel meer pit zit er in den Hollander!
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In vrijheidsmin overtreft Milton, Shakespeare, doch wie kan uit alle verzen van Milton
een fragment aanwijzen, zoo vol van vurige vrijheidsliefde als het slot van Vondel's
zegezang op de verovering van 's Hertogenbosch?
Meer dan op Milton gelijkt Vondel echter op Engelands tweeden hoofddichter uit
e

de 17 eeuw, op Dryden. Groot is de overeenkomst tusschen deze twee dichters.
Beiden zijn op hun ouden dag van geloof veranderd. Beiden hebben in hunne
schoonste gedichten het geloof der R.-C. Kerk verdedigd; Vondel in zijne
Altaargeheimenissen, Dryden in zijn Hinde en Panter. Beiden waren met hunne
voeten gekneld in de boeien van het classicismus. Beiden hebben de meesterstukken
der romeinsche dichtkunst in hunne taal overgezet. Beiden zijn in bittere armoede
gestorven. Maar Vondel bleef altijd vrijheidsman, Dryden was een oogendienaar
der vorsten.
Het tijdperk van 1570 tot 1680 was in Engeland, uit het oogpunt der vrijheid, in vele
opzichten een donkere tijd. Elisabeth, Cromwell en Jacobus II hadden hun vaderland
in oprechtheid lief, maar ieder van hen onderdrukte op zijne wijze de vrijheid. In de
letterkundige wereld zijn Shakespeare, Milton, Dryden en Hobbes de evenbeelden
dier overheerschers. Hobbes werd, even als Jacobus, de zondebok. Zijn Leviathan
en Behemoth werden met algemeene afkeuring begroet, terwijl hij toch in den grond
niet veel anders had verkondigd dan men ook in beginsel aantrof bij Shakespeare
en Dryden. Met Willem III daalde zoowel in de staatkundige als in de letterkundige
wereld een straal van vrijheidslicht. De wijsgeer Locke trad op als kampvechter voor
de constitutionele vrijheid. Eenige jaren later zagen Addison's Cato en Glover's
Leonidas het licht. Bij al de fouten, die de letterkundige kritiek in deze stukken heeft
weten aan te wijzen, moet ieder toch een fieren republikeinschen geest in hen
erkennen. Toen het engelsche volk, in weerwil van die kritiek, hen met uitbundige
geestdrift begroette, toonde het daardoor te begrijpen, dat er nog heiliger dingen
zijn dan gedekreteerde letterkundige schoonheden en tragische zin; dat het volk
nog meer belang heeft bij een opgewekten vrijheidszin en liefde voor het algemeene
welzijn dan bij eene letterkundige ontwikkeling, van welke eigenlijk alleen eenige
bevoorrechten voordeel trekken.
Heeft het vermoeden van sommigen eenigen grond, die in Glovers
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den schrijver van Junius' beroemde brieven meenen te erkennen, dan zouden die
bewijzen, dat heilige vrijheidsliefde het waarachtig genie aankweekt, want de brieven
van Junius behooren tot de welsprekendste, ooit in eenige taal geschreven. De
republikeinsche geest, welke achter den al te netten en nieuw-modischen vorm van
de Leonidas een weinig teloor ging, uitte zich in die brieven op de krachtigste wijze.
Ondertusschen volgde de breede stroom der engelsche letterkunde eene geheel
andere richting. In de Geroofde haarlok leerde Pope het volk zich bezig te houden
met nietigheden, die hoegenaamd geene belangstelling waardig waren. Aan den
bevalligen vorm leerde hij het wezen op te offeren. In het gedicht over de Kritiek
sprak hij over dingen, waarin alweder slechts letterkundigen belang kunnen stellen.
In het leerdicht Over den mensch sprak hij als een oppervlakkige man van de wereld
over deugd en hooger leven, dat naar zijne beschouwing alleen een fijn berekend
egoïsme ten grondslag heeft. De veel hooger staande Swift misbruikte in zijn
1)
Hansworstenverhaal, den allegorischen vorm om de R.-C. Kerk aan te vallen.
Alleen een oog hebbende voor de heerschzucht der geestelijkheid, toonde hij zich
geheel vreemd aan het lijden des volks, op wiens bloedende wonden toch zoo vaak
uit de handen dier Kerk de beste balsem is gedropen.
Thomson en Gray streelden het publiek met natuurschilderingen, maar leidden
daardoor de oogen der natie af van dat inwendige volksleven, in welks bloei alleen
het welzijn van de maatschappij gelegen is.
Young wiegde het publiek in slaap met zijne sombere Nachtbespiegelingen. Het
hoogere en eeuwige leven waarop hij gestadig wees, maakte hij evenals Pope tot
e

een verfijnd egoïsme. De vijf beroemde novellisten der 18 eeuw, Foe, Fielding,
Goldsmith, Sterne en Richardson, behandelden in hunne romans alleen zaken,
geheel vreemd aan het hoogere volksleven.
De beroemde kritikus Johnson was een bepaald vijand van alle staatkundige
vrijheid. Van de drie geschiedschrijvers Robertson, Hume en Gibbon, was de eerste
alleen een voorstander van gematigde vrijheid. Hume was slechts ten halve overtuigd
van het heilzame der omwenteling van 1688. De lichtzinnige Gibbon bestreed in
zijn hoofdwerk op het felst de R.-C. Kerk, om later, zonder eenige gegronde reden,

1)

Hansworstenverhaal. Ik vertaal aldus de tale of the tub. Swift zegt namelijk in de voorrede
van dit werk: drie redenaars stel ik zoo wat op dezelfde lijn, den prediker op den kansel, den
boef op de ladder voor de galg en de hansworst op zijn ton. Zulk een vertelling op een ton
discht hij zijn lezers voor.
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tot die Kerk toe te treden. Van eene heilige overtuiging kon dan ook bij hem geen
sprake zijn. Bij het begin der fransche omwenteling ontwaakte ook in den boezem
der engelsche letterkunde eene warme liefde voor de vrijheid, maar zij was kort van
duur. Het edel drietal, Coleridge, Wordworth en Southeij, dweepten in hunne eerste
zangen met de vrijheid, maar helaas! hoe spoedig verkeerde die eerste liefde in
haat!
e

De engelsche letterkunde der 18 eeuw biedt ons een tafereel vol verscheidenheid.
Overal bekoorlijke beelden, overal schitterende kleuren. Bij de levendigheid van
haar coloriet schijnen de kleuren onzer letterkunde, uit dat tijdperk, dof. Neen! Wij
durven het niet wagen een Poot op gelijke lijn met Burns, een Feithama en van
Merken met Addison en Glovers te vergelijken. Onze Wagenaar en zelfs onze Simon
Stijl kunnen in talent de vergelijking met Hume en Gibbon niet verdragen. Alleen op
de van Harens kunnen wij wijzen als op twee geniën van den eersten rang. Maar
e

in de 18 eeuw waren alle schrijvers en dichters bij ons, voorstanders der vrijheid
en volksvrienden. Onze dichters waren, voorwaar! ook niet allen heiligen. Het
lichtzinnig gedrag en de zelfmoord van Willem van Haren, de afschuwelijke
verdenking, die op zijn broeder rust, zijn donkere vlekken. Maar de zonde tegen de
vrijheid, in Engeland zoo algemeen, is ons vreemd gebleven. Te dien opzichte zijn
onze schrijvers, uit dat tijdperk, van alle schuld vrij. Alleen van Merken kan men het
als eene fout aanrekenen, dat zij niet Arminius maar Germanicus tot den held van
haar gedicht heeft gekozen, maar zij heeft die fout goedgemaakt in drie
vaderlandsche treurspelen. Een Wagenaar moge in talent onderdoen voor Hume,
maar welk vrijheidlievend Nederlander doet het niet goed, als hij in de voorrede van
zijne vaderlandsche historie, haar beschrijft als de geschiedenis der getergde,
verdrukte, herlevende en zegepralende vrijheid? Wie krijgt Stijl niet lief als men in
het voorbericht van zijn hoofdwerk leest: Niets bewijst zoo klaar de zwakheid van
alle regeeringen, welker grondslag het geweld is, als de geschiedenis van ons
vaderland. Zij geeft ons de voortreffelijkste historie der besprongene en verdedigde
vrijheid, die telkens op het punt staat van te bezwijken, maar telkens weder met
nieuwen moed in het strijdperk te voorschijn treedt.
Geen vuriger vrijheidsvriend echter dan Onno Zwier van Haren. Toen het vaderland
hem uitwierp, toen hem aan den donkeren staatkundigen hemel van Europa, geene
enkele der vrijheid gunstige ster meer scheen toe te flikkeren, toen ontsnapte hem
in zijn
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Wie sterven kan, is altijd vrij,

zulk eene bange kreet als zelden door een sterveling is geuit. In een moedigen dood
alleen nog zag hij de vrijheid. Met den dolk van Cato in zijn handen, brengt hij der
vrijheid zijn laatsten groet.
Hij slechts, zegt van Haren, is vrij, die nimmer de nuttige waarheid voor de ooren
der vorsten spaart; die de rechten des volks voor zijn troon durft bepleiten; hem aan
eed en plicht durft herinneren, hem altijd wijst op de les, dat ieder dag van der
vorsten leven een dag van hunne geschiedenis is.
Hij is vrij, die op het oorlogsveld, nadat hij de avondorder heeft hooren lezen, dat
des anderen daags door den overmachtigen vijand moet worden heengeslagen,
als met zekerheid wetende dat geene overwinning, maar harde gevangenschap of
een zekeren dood hem zal wachten, zich zonder vrees te slapen legt, om bij het
eerste morgenrood den dood met frisschen moed onder de oogen te zien.
Hij is vrij, die op zee bij 't bulderen der orkanen, met een gapenden afgrond voor
oogen, kalm en bedaard zijn scheepsvolk bevelen blijft geven of die, in het
zeegevecht als twee schepen elkander aanklampen, met den overal tegenwoordigen
dood om zich henen, bij krakend gebindte en brandend buskruit, door eer en plicht
gebonden, onverschrokken de bout met de enterbruggen vastklemt.
Hij is vrij, die in het midden der Staatskrakeelen, altijd de zijde van het door
partijschappen verdrukte vaderland durft kiezen; die op bevel van den omgekochten
rechter naar pijnbank of moordschavot gesleurd, ook dan nog onbedwelmd en
onbewogen op zijne overtuiging durft roemen en durft wijzen op wet en vrijheid,
voor welke beiden hij altijd bereid is te sterven.
De vrijheid, door van Haren alleen nog in den idealen mensch gezien, meende
zijn navolger Feith in werkelijkheid op vaderlandschen bodem te vinden; op onzen
gezegenden grond was zij onder den gemeenebestelijken regeeringsvorm aanwezig.
Van eene vrijheid onder de regeering van een edelen vorst wilde hij niets weten.
De onderdanen van zulk een vorst genoten, ja! de vrijheid, maar zij bezaten haar
niet. Hun vrijheid was als die van het fiere ros, dat vrij van toom, een poos op het
grazig weiland dartelt, maar dat straks op een wenk van den meester een breidel
in den mond krijgt. De vrijheid der Nederlanders is als die der leeuwen in Barka's
woestijnen; wie hen in banden wil slaan, betaalt die stoutheid met den dood.
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In het zoo even bedoelde gedicht van Feith op de Vrijheid wordt de tweede Brutus
verheerlijkt. 't Is genoeg, luidt het daar:
Het is genoeg, dat ge in een vader,
Den dwingland ziet, den landverrader,
't Gedrocht dat vrijheid heeft geveld,
En 't moordstaal bliksem' in uw handen.
Wie kent natuur- of liefdebanden,
Bataven! waar 't uw vrijheid geldt?!

Toen Feith in 1783 (de vooravond van het patriottisch geharrewar) dit vers schreef
was hij met de burgermeesterlijke waardigheid van Zwolle bekleed. Hij was dus een
der bevoorrechten in de republiek. Omringd door welvaart, aanzien en alle gemakken
des levens, kon hij gerustelijk dien revolutionairen toon aanslaan en den
muichelmoord ter wille van de vrijheid aanprijzen. Die lofrede op de bewierookte
misdaad zoude, hij kon er zeker van zijn, zonder practisch gevolg blijven. Maar toch
die lofrede was merkwaardig in zijn mond, al was hij toen nog niet, wat hij in het
tijdvak van 1800 tot 1820 is geworden, de leider der humane, beide op
rechtzinnigheid en vrijzinnigheid bogende richting in onze kerk. Hij behoorde toen
toch reeds, getuige het dagboek mijner goede werken, dat omstreeks dezen tijd het
licht zag, onder de beste verkondigers van een gemoedelijk christendom. En toch,
hoe doet deze lofrede op Brutus in gemoedelijkheid onder voor de uitboezeming
van een anderen uederlandschen dichter die anderhalve eeuw vroeger ook de tolk
der christelijke gemoedelijkheid bij ons was geweest; die martelaar zijner
godsdienstige overtuiging, verjaagd van huis en haard, voortvluchtig van stad tot
stad, door handenarbeid de schamele kost voor zich en de zijnen moest winnen,
ja! hoe ver staat de rechtzinnige Feith in christelijken zin beneden den
remonstrantschen en dus onrechtzinnigen Kamphuijzen. Toen een zijner vervolgde
geloofsgenooten als eenig middel ter verkrijging der gewetensvrijheid ook op den
dolk van Brutus had gewezen, dichtte Kamphuijzen het volgende stichtelijke rijm:
Geen liefde voor het Vaderland,
Moet ons zoo ver vervreemen,
Dat wij in plaats van God, ons hand
Tot toevlucht zouden nemen.
Die door Gods gunst van zonde is vrij,
Hoeft geen tiran te schroomen.
Dat's vrijheids-weg, hierdoor moet gij
En elk tot vrijheid komen.
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Geen Roomsche Brutus, maar Gods Zoon
Is 't voorbeeld van Gods kinderen.
Kruislijden brengt ons tot de kroon,
Kruis doen, zal ze ons verhind'ren.

Van waar deze daling in christelijke lijdzame gezindheid? Sproot zij voort uit
verhoogde liefde voor de vrijheid of uit overhelling tot heidensche gevoelens? Had
e

de 18 eeuw met hare ongeloovige philosophie, met hare voorliefde voor Plutarchus,
tot zelfs bij christelijke dichters den christenzin zoo zeer aangetast, dat zij den dolk
van Brutus (ook Klopstock prees eenige jaren later het bloedige mes in de hand
van Charlotte Corday), als een heilig symbool konden vereeren? De lofrede op den
tweeden Brutus, Hooft noch Barleus, die toch in onzen tijd door sommigen voor drie
kwart heidenen worden uitgemaakt, zouden haar gewaagd hebben!
Ook deze verhoogde vrijheidsliefde mag in het gedicht van Feith niet voorbijgezien
worden. De remonstrantsche partij, waartoe Kamphuijzen behoorde, al hebben ook
door de verkeerde politiek der tegenpartij, het bloed van Oldebarneveld, waarmede
zij gedoopt werd en de martelkroon, die zij met gelatenheid en godsvertrouwen
heeft gedragen, haar te recht dierbaar gemaakt in het oog van het nageslacht, was
toch niet in de wieg gelegd om als eene kampioen voor de vrijheid op te treden.
Haar ideaal was een door de regeering gesteund en aan de regeering onderworpen
christendom. Het kruislijden (wie zal het ontkennen?) heeft in den mond van zulk
een christendom minder waarde dan wanneer het wordt uitgesproken door het starre
Calvinisme, dat zijn volgelingen den bijl om de afgodsbeelden in Gods tempels
neder te houwen en het zwaard om hun tyrannen te bestrijden, in handen durft
geven. Met een christendom dat tyrannen verdraagt, kon geen vrijheidsvriend van
1783 vrede hebben.
Ook in een ander opzicht is het gedicht van Feith merkwaardig. 't Is een der
weinige jubelzangen onder de vele treurpsalmen. Honderd en een gedichten ter
eere van de vrijheid zijn er, waarop onze letterkunde kan wijzen. Maar de vroolijke
toon van ‘Wij leven vrij en blij!’ klinkt slechts in enkelen. Meest zijn het in rouw
gehulde gedichten, waarin de vervaardiger als met een lantaarn naar de vrijheid
zoekt, om haar nergens, of alleen in verre landen te vinden. Willem van Haren vindt
haar alleen bij de Britsche natie, wie hij toeroept:
Gij zijt alleen, alleen nog vrij!
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Bilderdijk, die de vrijheid als den zoetsten klank voor de ooren en de vrijheidsmin
als den edelsten wellust der ziel roemt, zoekt haar in de schaduw van den troon der
Scandinavische alleenheerschappij. Bellamy weet niet, hoe hij het met die dierbare
vrijheid heeft, of hij in haar eene arme verdrukte dan wel eene machtige
heerscheresse moet begroeten. Zijne laatste bede is dat die heilige vrijheid,
schutsgodin van Nederland eens, als deze aarde door het vuur verdelgd zal worden,
van den nederlandschen bodem ten hemel stijgen zal. Ook Loots zoekt in zijne
‘dwinglandij’ te vergeefs overal naar de vrijheid, die hij aanbad. Zijne hoop dat de
vrede van Amiens haar terug zoude brengen op de aarde, hoe werd zij verijdeld!
Helmers stelt in zijn schoon gedicht op de vrijheid, dat zeker onder de beste oden
onzer poëzie kan gerangschikt worden, de heerschappij dier vrijheid nog veel later.
Hij verwacht haar eerst in de verste verre toekomst en roept dan nog in twijfel uit:
o Mochten dit geen ijdle droomen,
o Vrijheid! van uw dichter zijn!

Was het dan slechts eene zwevende en altijd veranderlijke nevelgestalte, die onze
dichters van Kamphuijzen tot van der Hoop onder den naam der vrijheid hebben
aangebeden? Hebben onze dichters de ooren van het volk blootelijk met een klank
gestreeld? Ik geloof het niet. Welk een verschillend begrip zij ook aan het woord
vrijheid hechtten, allen zagen er toch iets heiligs in. Van de aangebedene godin zag
ieder een ander attribuut. Kamphuijzen had de zedelijke vrijheid, Vondel de
gewetensvrijheid, van Haren de onderworpenheid aan recht en wet, Feith de
staatkundige vrijheid voor oogen: Gelijk de beoefening van iedere partieele deugd
volhoudend voortgezet, tot de beoefening van alle deugden brengt, zoo brengt de
liefde voor eene partieele vrijheid eenmaal tot liefde voor de geheele vrijheid. Wat
Minerva voor de Atheners was, was de godin der vrijheid voor de Nederlanders. Zij
was de schutsgodin van het vaderland. Zij was ook de ware Muse, die de dichtvlam
aankweekte. Geen waarachtig Nederlandsch dichter, die zijne eerstelingen niet aan
de vrijheid wijdde Deze Muse gaf aan de 18jarige van Merken de lier in handen,
toen zij de Nederlandsche vrijheid hare hulde bracht. Als eersteling moge het
dichtstuk veel gebrekkigs hebben, er komt een regel in voor, die weerklank vond
bij alle vrijheidlievende Nederlanders dier dagen:
Slechts God, der vadren God, is Neerlands groote Koning!
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Ik weet wel, dat velen uit onzen tijd over dien regel de schouders zullen ophalen,
maar over eene eeuw zullen onze nakomelingen evenzeer minachtend nederzien
op de snikjes en lachjes van onze dagen. Godsdienstige vrijheidsliefde is in mijn
oog ruim zoo goed als het rellen van het onverstand over het onbeduidendst
wissewasje. De eerste verzen van Tollens, Loots, ja zelfs van Bilderdijk waren der
vrijheid gewijd.
Ziet gij daar dien zestienjarigen krullebol? Met een kleur op de wangen en
verlegenheid in het oog, treedt hij een Amsterdamsch koffiehuis binnen.
Waarschijnlijk zonder medeweten van vader en moeder ging hij er heen. Hij zet zich
aan een tafeltje in een duisteren hoek van het vertrek. Zijn wangen worden als
purper als hij een kopje koffie bestelt. Maar wat glans komt onverwachts op zijn
gezicht? Daar hoort hij in zijne nabijheid een vers voorlezen uit een door den dichter
Nomz uitgegeven courant. Het was een vers op de vrijheid door den beschaamden
krullebol gemaakt. Bij Loots is deze liefde voor de vrijheid nooit geweken. Hij bleef
haar trouw toen het vaderland voor een poos vernietigd werd, toen de eersten van
Amsterdam dansten op het bal ter eere van den keizer Napoleon gegeven, dansten
dat hun knieën kraakten en champagne dronken, dat hun hoofd suizelde:
Als het hoofd van duiz'ling draait,
Is 't geweten 't ligtst gepaaid,

voegt Loots, na de vermelding van dit feest, er bij.
Korten tijd nadat het eens zoo fiere Amsterdam de komst van Europa's overheerscher
en den onderdrukker van alle staatkundige vrijheid had begroet met eene
schitterende illuminatie en officieële danspartij, eene slaafsche aanspraak van den
burgemeester van Brienen en volkstoejuichingen, die den republikeinschen dichter
Wiselius een gedicht vol verontwaardiging ontlokten, een gedicht dat den
vervaardiger tot een onverwelkbaren eikenkrans moet strekken, trad in de tweede
afdeeling der maatschappij tot Nut van 't Algemeen een eenvoudig burger, een
makelaar in kalk als spreker op. 't Was weder dezelfde Cornelis Loots, die daar zijn
dichtstuk op de Hollandsche taal het eerst voordroeg.
Uit het standpunt, van 't welk wij in deze studie onzer letterkunde beschouwen,
is het een der schoonste dichtstukken van onze eeuw. Daar staat hij, de eenvoudige
burgerman, tegenover een publiek, dat gereed schijnt de knieën te buigen voor den
militairen gunsteling der
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fortuin. Daar staat hij, de warme vaderlander, tegenover eene aristocratie, die reeds
om ambten en onderscheidingen uit de hand van den vreemden keizer bedelt. Daar
staat hij, de vurige republikein, om in profetische verrukking, te midden van Europa's
slavernij den naderenden val der laatste dwinglandij te verkondigen. Wat zijn ze
schoon, de regels, waarin hij de ontaarde Nederlandsche ouders, die ten behoeve
van de vreemde onderdrukkers hunne kinderen in het fransch leerden spreken, met
scherpe geeselslagen kastijdt, terwijl hij hun toeroept:
Terug, blijft aan geen schaduw hangen!
Spreekt vreemde taal voor uw belangen,
Uw eigen, om haar eigen schoon!

Een beroemd tijdgenoot van Loots heeft in eene bekende redevoering, zoo wat op
hetzelfde tijdstip, in proza, dezelfde gedachte uitgedrukt. Als hoogleeraar in de
rechten hield Melchior Kemper eene plechtige openingsrede voor zijne lessen.
Daarin drong hij bij de studeerende jongelingsschap aan op de beoefening der
fransche taal in de fransche wetgeving, maar aan het slot voegde hij er bij: ‘Ik wil
niet, dat gij gelooven zult dat ik de fransche letterkunde zoozeer wil hebben
aanbevolen, dat het thans overbodig zou zijn de nederlandsche te beoefenen. Dat
ik Nederlander ben, hierop heb ik mij in het begin dezer lezing beroemd en ik zal
er altijd roem op dragen. Hoe ongunstiger deze tijden voor de beoefening onzer
letterkunde mogen schijnen, des te meer is het onze plicht door vlijt en
standvastigheid den loop des tijds tegen te gaan. Dit is een plicht, die aan
Nederlanders betaamt, die wel somtijds voor een oogenblik gebogen, doch nimmer
slaafs gekropen hebben.’ Hoeveel snijdender zijn Loots verzen dan Kemper's
bestudeerde zinnen, ja! het is alsof zij eene scherpe critiek over die redevoering
behelzen. De aanprijzing om de fransche taal goed te bestudeeren, bij Kemper
ernst, is bij Loots bittere ironie. In het voorlaatste couplet van dit gedicht ruischt ons
een trompetgeschal, ja! een bazuinklank des laatsten oordeels tegen, als hij van
Hollands taal zegt:
Haar klanken zullen nog bazuinen
En daavren door het wijd heelal,
Als op zoo veler troonen puinen,
De laatste hofpuin storten zal.
Ja, langs het reeds vermolmd gebeente,
En 't reeds vergeten grafgesteente
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Van haar bestrijders ruischen zij.
Zij fluiten daar door 't gras der zerken
De nietigheid der stoutste werken,
Den val der laatste dwinglandij.

Is het geen stout denkbeeld, dat de spotzang over den val der laatste dwinglandij
bij het reeds vergeten grafgesteente van Nederlands vijanden in het Hollandsch zal
worden aangeheven? Die jubeltoon over den val van het laatste hofpuin, hoe echt
nederlandsch republikeinsch klinkt hij! Bij alle gehechtheid aan het huis van Oranje
zit ons toch de afkeer van monarchen en alleenheerschers in het bloed. Zelfs aan
Bilderdijk, al treedt hij telkens op als een advocaat van het droit divin ontvloeien
soms, in weerwil van hem zelven, republikeinsche gevoelens. Zoo stelt hij den
goddelijken wereldrechter voor als den geduchte, die vorsten op den gorgel treedt.
Zoo roept hij in de Ziekte der geleerden uit:
Tirannen, die, - maar neen gedrochten, die op troonen
't Heelal ten afschuw waart en walgdet van uw kroonen
Ten waar' bepareld met afdrupplend tranennat
En bloedrobijnen van den moordbijl afgespat!

Hoe republikeinsch klinkt bij den dood van prins Willem George Frederik van Oranje
zijn uitroep tot het patriottisch uitvoerend bewind, dat de drukpers aan banden had
gelegd:
Maak de eertijds vrije pen en vrije tong tot slaven,
Maar spaar het edel hart, wanneer het deugden eert.

Nog in zijn hoogen ouderdom zong hij:
'k Ben Nederlander en Bataaf,
Wat wil men dan van mij?
Mijn oud geslacht was nimmer slaaf,
En eeuwig blijft het vrij!

Alleen door zucht naar tegenspraak is hij een verdediger van het absolutisme
geworden. In werkelijkheid was hij een republikein.
Maar om op Loots terug te komen. De voordracht van zijn gedicht in 1811 was
een heldenfeit. Evenals zijn zwager Helmers verdient hij een onverwelkbre
burgerkroon. Voor beiden was republikeinsche gezindheid de waarachtige Muse.
Het is zoo, na de omwenteling van 1813 werd Loots, evenals van Hall, Wiselius,
D.J. van Lennep, Feith en
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van der Palm een vurig Oranjeman. Maar toch bleven deze allen republikeinen in
hun hart. In Willem I vereerden zij den eenvoudigen, burgerlijken, altijd werkzamen
Koning, den beschermer der ware vrijheid. Zij waren niet als de eerzuchtige dienaars
van Napoleon, met pak en zak tot het despotisme overgeloopen Jacobijnen. Hunne
liefde voor de vrijheid was dezelfde gebleven; alleen was hun karakter eenigszins
gewijzigd, hun afkeer tegen dwinglandij bleef altijd even vurig.
En nu? Hoe is 't nu met onze liefde voor godsdienst, vrijheid en vaderland?
Zij kwijnt en in de letterkundige wereld wordt het licht van den kandelaar genomen.
Wil men het licht opnieuw ontsteken, men keere tot de oude liefde terug. Vrijheid
worde vóór alles weêr aller leuze en onze letterkunde zal met nieuwen luister
ontwaken.
Thans ligt zij met verzegelde oogen,
De eens schoone maagd in doodsche rust.
Haar borst is kil en onbewogen
Blijft 't veertje, dat haar lippen kust.
Maar zie! een hemelgeest daalt neder
En spreekt 't bezielend tooverwoord:
Haar blos ontwaakt, haar hart klopt weder,
De ontboeide bloedstroom bruist weer voort.
Verbroken is haar doodslaaps kluister,
Verjeugdigd rijst zij van haar spond,
Daar leeft zij weer in vollen luister
En straalt haar glans op Hollands grond!

Bovenstaande fragmenten, tot een geheel aaneengeregen en door mij aan de
redactie van dit tijdschrift afgestaan, zijn reeds sints 1880 onder mijne berusting.
Zij dragen natuurlijk hunne dagteekening in zich en zijn daardoor niet geheel meer
in den toon van den tijd. De morgen is niet de dag. Dat zij der redactie desniettemin
sympathiek waren, kroont de arbeid van mijn vriend - ik zou haast zeggen - tot eene
profecij.
T.N. VAN DER STOK.
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Over Nederlandse dichters.
Onder den druk van de toen-tijdsche rampen werd één onderwerp: Het Vaderland,
het voor allen belangrijke, en die twee groepen: gevoelsmenschen en declamatoren,
die tot toen toe ook in hun onderwerpen verschilden - daar de eersten liefst
natuurtafereelen, de anderen liefst abstracte gedachten behandelden - werden in
onderwerp één. Helmers en Tollens bedichtten beiden Het Vaderland. Maar nadat,
zoolang de opgewondenheid duurde, Helmers goede declamatie en slechte verzen
getriumfeerd hadden, stond in de stilte van dat huiselijkste tijdperk, van 1815 tot
'30, Tollens met gevoelde versjes en geziene beeldjes over, die, nedrig als ze waren,
den triumf zongen van Van Alphen, Bellamy en Feith.
En toen, omstreeks 1830, in de ontroering van den opstand en de romantieke
literaturen - maar door jongeren in wie - in Drost en Potgieter ten minste - iets goeds
van Göthe bezonken was - rhythmen, geëmotionneerde, als vluchten kleurige vogels
hierheen werden overgebracht, toen werd Bilderdijk wel hoog gehouden, maar
gehoond werd wie hem navolgde, en werd een Warnsinck wel getrapt, het kleine
Tollensche dekadentje, maar Tollens werd met eerbiedigheid genoemd.
Nú zijn Potgieter en Beets de helden van deze laatst-verloopen periode, - maar
Potgieter, de man van verbeelding en intellekt, die het trotscht zal staan ook voor
ónze kinderen, - heeft hij zijn oorsprong niet genomen uit aandoeningen van huiselijke
vaderlandslievendheid, die hij, over Tollens heen, met Feith en niet met Bilderdijk
gemeen had, - en Beets, de gevoelsman, de om den eenvoud van zijn zegging en
de simpelheid van zijn aandoening te prijzene, wat heeft hij met Bilderdijk van doen?
Halfweg dertig en tachtig, in de verstandelijke ontwikkeling die naliep aan de
verheffing van '30 en voor aan de geestkracht van tachtig nam positie De Genestet.
Voortzetter van Beets, hij, waar Bilderdijk dood in was, van een makkelijkheid en
modernheid die hem voorlooper maakte van ons 't rhetorische hatend, 't feitelijke,
verbeeldingvolle begeerende geslacht.
En '80, Jacques Perk die kwam. Jong en wuivend: ik ben er al. Vlak voor een
werkelijkheid, of geen traditie hem deerde, die toch nog als rag van vroegere kleeding
uitfladderde onder zijn moderne, schreef hij in allerlei eigene stemmingen allerlei
eigen werkelijkheid. Nu, wat zou men anders doen? Nog minder rhetorisch zijn, nog
zuiverder het leven zien, zóo zuiver, dat door dat wonder van geestelijk werken, dat
wij verbeelding noemen, de essens van het leven, Het Leven, rein kwam te staan
in onze kunst. Dát is wat wij na Perk gezocht hebben - wie ooren en oogen heeft,
zie en hoor.
1)
A. VERWEY, Nederlandsche dichters, Roemer Visscher tot Feitama. Algemeene
Inleiding.

1)

Wij schrijven over deze boekjes nader meer. Onnoodig is 't te zeggen dat we ze onze lezers
dringend aanbevelen. Red.
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Onze voornaamwoorden.
Een hoofdstuk uit de grammatica van de Nederlandse spreektaal.
De nederlandse spraakkunsten houden zich maar voor een klein gedeelte bezig
1)
met de nederlandse spreektaal . Zij behandelen bijna uitsluitend de schrijftaal. Ook
wel eens een zeker iets dat noch spreeknoch schrijftaal is: een verouderde quasi
wetenschappelijke poespas, waarvan geen enkel Nederlander, zelfs niet de meest
verstokte conservatief, ooit in zijn geschriften gebruik zal maken.
Wie nu meent dat hij z'n taal moet leren uit taalboekjes, krijgt natuurlijk allerlei
gladverkeerde voorstellingen. Hij komt er toe, de spreektaal te beschouwen als iets
wat in de grond van de zaak verkeerd en verbasterd is; als een taaltje waar men
zich eigenlijk voor moest schamen. Hij vindt dat we met ons spreken op de verkeerde
weg zijn en droomt van een toekomst waarin men niet alleen schrijven maar ook
zeggen zal: ‘Gijlieden zult dezen middag met den trein van hier vertrekken? Gedenkt
mijner als gijlieden in den vreemde vertoeft.’ Ernstige pogingen om dat ideaal te
bereiken wendt hij evenwel niet aan. Hij ziet, tot zijn verwondering en zijn ergernis,
dat de mensen hem uitlachen zodra hij zijn schrijftaal gaat spreken. En nu hoopt hij
maar op leerplicht: als dan àlle onderwijzers de kinderen dwingen om den en dien
en hunnen en gij waart en gij hielpt en gij spraakt te zeggen, en als de leerlingen
zich dan ook thuis daar braaf in oefenen en de leermeesters worden van hun ouders
- dan breekt de gouden eeuw voor de nederlandse spraakkunst-taal toch eindelijk
aan!
Het wordt tijd dat men beter leert zien wat en hoe onze taal is. Het wordt tijd dat
men de beschaafde spreektaal, de taal die het meest onze belangstelling verdient,
eens wat nauwkeuriger bekijkt, dan zal

1)

Cosijn-te Winkel verklaart uitdrukkelijk: ‘De spraakkunst (grammatica) dient om de
s c h r i j f t a a l zooveel mogelijk te leeren kennen, begrijpen en gebruiken.’ (§ 7.)
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het vooroordeel dat velen tegen die taal hebben, vanzelf verdwijnen. ‘De spreektaal
is plat’, wordt gezegd. Maar is er geen middelweg tussen plat spreken en boeketaal
spreken?
‘In de spreektaal is alles geoorloofd’ heet het. Zo mag het schijnen wanneer men
de spreektaal toetst aan de regels waaronder de schrijftaal zich kromt; wanneer
men niet weet dat de spreektaal z'n eigen wetten heeft; z'n wetten, waar geen
beschaafd persoon tegen zondigt in 't spreken, maar die verkracht worden zodra
men z'n woorden opschrijft!
‘Van beschaafde spreektaal kan geen sprake zijn’, hoort men verder beweren,
‘wanneer de grenzen tussen die beschaafde taal en het dialect niet volkomen duidelijk
zijn aangewezen. En dàt is tot dusver niet gebeurd.’
Het is zeker waar dat er meermalen verschil kan bestaan over de vraag: beschaafd
of niet-beschaafd. Maar wie op grond hiervan het verschil tussen beschaafde
spreektaal en dialect wil lochenen, moet om dezelfde reden het bestaan ontkennen
van de Congostaat of van de Poolzeeën.
Is aan de eene kant van de beschaafde spreektaal uitgesloten al wat plat,
dialecties, provincialisties klinkt, aan de andere kant mag men er niet toe rekenen
de uitdrukkingen die alleen voorkomen in ‘de’ schrijftaal, daaronder begrepen de
‘gesproken schrijftaal’ waarvan redenaars - vooral kanselredenaars - zich noch
gaarne bedienen.
Aan het bestuderen van de beschaafde spreektaal is noch weinig gedaan. En toch
is die studie zo dankbaar! Materiaal is er ruimschoots; en dat ligt bijna helemaal in
ons bereik. Hier is een terrein, bij uitnemendheid geschikt voor onderwijzers om
waar te nemen, te verzamelen, te groepéren.
Als men eenmaal de spreektaal-grammatica onderwijst op de school, kunnen ook
de leerlingen eindelijk eens leren begrijpen wat grammatica nu toch eigenlijk is.
Wat ik op de hier volgende bladzijden meedeel, zal natuurlijk wel voor aanvulling
en verbetering vatbaar zijn. Voor opmerkingen houd ik mij aanbevolen.
Noch een enkel woord over de kwestie plat of niet-plat. Men moet er verdacht op
zijn, dat sommige woorden en vormen, al worden ze ook door ieder gebruikt, plat
schijnen wanneer men ze voor 't eerst geschreven of gedrukt ziet. Wie zich daardoor
niet wil laten influenceren, vrage niet ‘staat het plat?’ maar ‘klinkt het plat?’ Dit laatste
is het geval
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wanneer men een uitdrukking in beschaafd gezelschap niet gebruikt: het eerste is
veelal het gevolg van de dwaze gewoonte om zonder grond sommige woorden uit
de schrijftaal te bannen en door andere te vervangen. Hier verwarre men dus niet
‘plat’ met ‘vreemd voor 't gezicht’

Persoonlijke voornaamwoorden.
e

Pers. Voornw. van de 1 persoon.
Enkelvoud.
Subjectvorm: ik, 'k, (ikke).

Meervoud.
wij, we, wijlui.

Objectvorm: mij, me (mijn).

ons.

Krijgt het woordje ik geen nadruk, dan wordt de i dikwijls toonloos; men kan dan
in plaats van i een apostrof schrijven: Toen ben 'k maar weggegaan. 'k Heb er nooit
van gehoord. Ikke wordt vooral door kinderen gebruikt. Het heeft een plat tintje. Wie
wil er wat hebben? Ikke!
De genitief der pers. voornw. komt niet meer voor. Men zegt: denk aan mij, en
niet: gedenk mijner; hij is me niet waard, en niet hij is mijner niet waardig; ik ga veel
liever om met mijn gelijken en niet met mijns gelijken. Wat hier gezegd is van de
e

tweede naamval van het pers. vnw. v.d. 1 pers. enkelv., geldt ook voor de andere
personen en ook voor het meervoud.
Naast mij bestaat de toonloze vorm me en de betoonde (enigszins plat klinkende)
vorm mijn: Blijf er af, 't is van mijn! Kom jij maar bij mijn.

Opmerk. Staat ik achter de verl. tijd van een zwak werkwoord, dan wordt
dikwijls een n ingelast: toen hoorde-n-ik, geloofde-n ik, droomde-n-ik,
verbeeldde-n-ik me, enz.
We is de klemtoonloze vorm.
Wijlui heeft altijd de nadruk. Het komt hoogst zelden voor: Als wijlui hem niet
helpen komt er niets van: andere zullen 't niet doen.
1)
Een enkele maal hoort men me voor we: ‘Dan zulleme (voor zulleN we) het
anders moeten inrichten.’ Zo ook hebbeme, moeteme, benneme enz. Maar alleen
in losse, enigszins platte omgangstaal.
e

2)

Pers. voornw. van de 2 persoon .
Enkelvoud.

Meervoud.

Beleefdheidsvorm. Vertrouwel. vorm. Beleefdh.vorm.

Subjectv. u;

jij, je.

u;

Vertrouwelijke
vorm.
jullie, jullui, jelui, je.

Objectv. u;

jou, je.

u;

jullie, jullui, jelui, je.

1)
2)

Vgl. T. en L. I, 317.
Vgl. Taal en Letteren I, 148 vgg. en IV, 97 vgg.
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Bij u kan het werkw. zowel in de tweede als in de derde persoon v.d. tegenw. tijd
staan: u hebt, u heeft; u bent, u is; u zult, u zal; u kunt, u kan; wilt u? wil u? moogt
u? mag u? Enz.
In de verleden tijd gebruikt men bij u nagenoeg altijd de derde persoon: u was, u
kon, u wou, u sprak, u zat, u lag, u kwam, u vroeg enz. Naast u zou ook u zoudt.
De vormen jij, (jou) en je, kortheidshalve de vertrouwelijke vorm genoemd, bezigt
men tegenover personen met wie men vertrouwelijk omgaat en op een voet van
gelijkheid staat; verder tegenover kinderen en veelal tegenover mensen uit mindere
stand: dienstboden, werklieden, arbeiders enz.
1)
Naast jij en jou (u) staat je als klemtoonloze vorm.
In grammatica's wordt soms ten onrechte beweerd dat jij en jou plat zouden zijn.
e

Jacobs en Koenen, Nederl. Spraakk. 2 ged., blz. 112: ‘Ook (hoort men) het platte
en

jij in den 1 nvl. enkelvoud. Jou hoort men in de zeer platte spreektaal.’ Ook de
minst-platte en meestbeschaafde vader vraagt aan z'n zoon: ‘Is dat van jou?’ ‘Weet
jij er niets van?’
Als regel mag men aannemen, dat op je en jij de tweede persoon van de tegenw.
tijd volgt, terwijl (in de vragende vorm) de eerste persoon aan je en jij voorafgaat:
je hebt - heb je; je bent - ben je; je kunt - kan je; je durft - durf je; je wilt - wil je; je
spreekt - spreek je; je gelooft - geloof je enz. Maar naast je zult komt voor je zal,
naast je kunt, je kan, naast je wilt, je wil, naast je moogt, je mag, naast je hebt, je
2)
heb, naast je bent, je ben. Eveneens zul je naast zal je, kun je naast kan je .
Opm. Met een plat tintje hoort men naast heb je, ben je, wil je, kun je, zul
je, ook hejje, bejje, wijje, kujje en zujje.
Wanneer u in 't meervoud gebruikt wordt, brengt men in de zin dikwijls een zelfst.
naamw. in de vocatief te pas, waaruit blijkt dat met u een meervoud wordt bedoeld
en geen enkelvoud: ‘U ziet, heren, dat ik niet overdreven heb.’ ‘Vindt u niet dames,
dat hij zich best gehouden heeft?’ maar even goed: ‘Wil(t) u mij maar volgen?’ ‘Mag
ik u (meerv.) maar even voorgaan?’
Bij het meervoudige u wordt in de tegenw. tijd gewoonlijk de tweede (soms ook
de derde) pers. van het werkw. gebezigd; in de verleden tijd

1)
2)

Vgl. beneden blz. 28.
Zie verder Taal en Letteren IV, 98.
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alleen de derde pers. enk. (met uitzondering van u zoudt naast u zou): ‘Ik kan mij
best voorstellen meneren dat u het niet geloven kunt’ (minder gewoon: kan). ‘Ze
rekent er vast op dames dat u het doen zult (zal).’ - ‘Ik kon niet vermoeden heren
dat u daar bekend was.’ ‘U kon immers wel begrijpen heren dat het onmogelijk was!’
‘U zag even goed als ik dat er niets aan te doen zou zijn.’
De keuze tussen jullie en jelui wordt dikwijls bepaald door de rhythmus van de
zin: ‘Jullie had het moeten weten’. ‘Waar zijn jelui geweest’? Verder valt op jullie en
jullui meer nadruk dan op jelui.
Jullie (jullui, jelui) wordt gevolgd door het werkw. in de tweede pers. of in de derde
persoon meervoud van de tegenw. tijd: jullie bent of zijn; hebt of hebben; spreekt
of spreken; hoort of horen. Bij sommige werkwoorden ook met de eerste persoon:
Jullie ben, heb, zal, kan, wil en mag.
In de verleden tijd volgt òf de derde (= eerste) persoon enkelv. òf de derde
meervoud: jullie zou of zouen, waren of was, kon of konden, sprak of spraken,
vertelde of (zelden) vertelden. In de vragende woordorde blijft het voor de verleden
tijd hetzelfde. Maar in de tegenw. tijd gaat het werkw. niet vooraf in de tweede
persoon maar altijd in de eerste pers. enkelv. of meervoud: heb jelui (of: hebben
jelui), ben (of zijn) jelui, spreek (of spreken) jelui, hoor (of horen), jullie enz.)
Je komt ook in 't meerv. voor. Meestal blijkt dan uit het verband of uit een
meervoudig zelfst. naamwoord of voornaamwoord, dat er geen enkelvoud mee
bedoeld is. ‘Je moet stil zijn, jongens!’ ‘Ik heb jullie noch te zeggen dat je je meer
moet inspannen.’
e

Persoonl. voornw. van de 3 persoon.
Mannelijk.
Enkelvoud.

Meervoud.

(Van personen).
Subjectvorm: hij,
-ie.

(Van zaken).
hij, -ie.

(Van personen).
zij, ze, zullie.

(Van zaken).
ze.

Objectvorm: hem,
'm.

'm.

hun, ze.

ze.

Subj.: zij, ze.

ze.

zij, ze, zullie.

ontbreekt.

Obj.: haar, 'r, d'r,
ze.

ze.

hun, ze.

Subj.: het, 't.

het, 't.

zij, ze, zullie.

ze.

Obj.: het, 't.

het, 't.

hun, ze.

ze.

Vrouwelijk.

Onzijdig.
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Mannelijk Enkelvoud.
De toonzwakke vorm van hij is -ie. Het wordt enclyties gebruikt: nooit begint men
er 'n zin mee. Dat-ie, wat-ie, of-ie enz. Vooral na werkw.: heeft-ie, komt-ie, kwam-ie
enz.
In plaats van dat ie hoort men niet zelden die of (na scherpe medeklinkers) tie:
kandie (naast kan-ie), zaldie (naast zal-ie), wildie (naast wil-ie), istie (naast is-ie).
Vooral na de verl. tijd van sterke en onregelmatige werkwoorden: zeidie, kwamdie,
1)
woudie, zagtie (voor: zachtie), rieptie, dronktie, stondtie enz. .
Achter de verl. tijd van zwakke werkw. hoort men dikwijls een ingelaste n: toen
schreeuwde-n-ie, geloofde-n-ie, merkte-n-ie enz. Daarnaast: schreeuwde-d-ie,
geloofde-d-ie, merkte-d-ie. Met een plat tintje ook wel schreeuwdie, geloofdie.
De toonloze vorm van hem is 'm: ‘Ik heb 'm niet gezien. - Maar hèm wel.’
e

Bij de pers. voornw. van de 3 persoon is het nodig te onderscheiden tussen het
pronomen dat personen en het pronomen dat zaken aanduidt.
Hij wordt (evenals ie) ook van zaken gebruikt. ‘Wat heb je voor die gaskroon
betaald?’ ‘Hij kost me ongeveer vijftig gulden.’ Van zaken sprekende zegt men wel
'm: (‘Waar heb je die wandelstok vandaan? Ik heb 'm bij G. gekocht’) maar niet hem.
Moet de nadruk op het voornw. vallen dan bezigt men die of deze. ‘Is dat de stoel
die je gekregen hebt?’ ‘Nee, deze (niet hem) heb ik zelf gekocht.’

Vrouwelijk Enkelvoud.
Ze is de toonloze vorm van zij. In de objectvorm (van personen) gebruikt men haar
in betoonde, 'r en d'r en minder vaak ook ze als toonloze vorm: Ik heb het haar zelf
gezegd. Ik heb 'r gisteren gezien. 't Is niet mooi van d'r. Wat zeg je nu van ze?
Naar het schijnt wordt dit ze in de objectvorm nogal eens gebruikt met een tintje
minachting: ‘Ik had niet anders van ze verwacht.’ ‘Laat ze lopen, die vervelende
meid!’
Voor 'r (haar) hoort men ook d'r: ‘om d'r te helpen;’ ‘'t is lelijk van d'r;’ ‘ik wil d'r
niet plagen;’ ‘heb je d'r vandaag al gezien?’ ‘ik hoorde d'r niet.’ Na scherpe
medeklinkers ook t'r: ‘ik zag (spr. zach) t'r niet;’ ‘ik sprak t'r gisteren noch;’ ‘ik mis t'r
helemaal niet.’

1)

Is dat die misschien oorspronkelijk het aanw. voornaamw.? In ieder geval, wij voelen het nu
als persoonlijk.
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Vrouwelijke dieren worden hoogst zelden aangeduid met zij, ze, haar, maar
doorgaans met hij, ie, hem, 'm. Van een koe hoort men: ‘Hij geeft weinig melk.’ Van
een kip: ‘Legt-ie al?’ Alleen van de kat schijnt in sommige streken van 't land met
zij, ze enz. te worden gesproken. Maar - o wonder! - de katers delen dan in dat
voorrecht.
Van zaken sprekende bezigt men nooit zij, maar alleen ze: ‘Hoe vin-je die wijn?’ ‘Ze
lijkt me best.’ ‘Z' is lekker.’ ‘Waar haal je die inkt?’ ‘Ik heb ze van A.’
In sommige streken van ons land schijnt het mannelijk geslacht (‘hij is lekker’
enz.) gebruikelijker dan het vrouwelijke.
NB. Men lette er op, dat we hier onder vrouwelijk iets anders verstaan dan men
gewoonlijk doet. Woorden als tafel, kast, bloem, deken zijn in de beschaafde
spreektaal niet vrouwelijk, daar men ze aanduidt met hij (-ie) en hem ('m).
Daarentegen zijn de niet onzijdige stofnamen (ook inkt, wijn, room, honing enz.)
tweeslachtig. In welke streken van het land men ten opzichte van die woorden aan
het mannelijk en waar men aan het vrouw. geslacht de voorkeur geeft, dient nader
te worden onderzocht.

Meervoud.
Zullie heeft een plat of minachtend tintje, maar wordt toch veel in de beschaafde
spreektaal gehoord: ‘Als wij er ons buiten houden, kunnen zullie het ook doen.’
Hun en ze zijn de gebruikelijke objectvormen. Hen en in 't vrouwel. meerv. haar
wordt zelden of nooit gehoord, behalve van boeketaalsprekende mensen. ‘Van wie
zijn die boeken?’ ‘Van hun.’ - ‘Heb je 't ze gezegd?’ ‘Ik heb ze niet gezien.’ ‘Gaan
de dames ook mee?’ ‘Ik heb het hun niet gevraagd.’ Van zaken sprekende gebruikt
men UITSLUITEND ze (nooit zij, ook niet in de subjectvorm): ‘Ik moet de kranten noch
lezen. Waar zijn ze?’ ‘Ik kan ze niet vinden.’
Hier ontbreekt het vrouwelijk meervoud: want de enige vr. zaaknamen zijn
stofnamen en die komen als zodanig niet in 't meervoud voor.
Vermeld moet noch worden het pers. vooruw. er (een oude genit. plur.) met de
betekenis van hun, daarvan, ervan: ‘Breng de peren eens hier. - Zijn er noch?’ Ook
van personen: ‘Er zijn er genoeg die blij zullen zijn met dat besluit.’
Tot de pers. voornw. rekent men ook het wederkerende zich, het wederkerige
elkaar, (elkander), mekaar en het bijv. voornaamwoord zelf.
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1)

Naast zich komt niet zelden hem, haar, (d'r) of hun voor : ‘Hij vond het niet de moeite
waard voor 'm.’ ‘In eens zag ze die man voor d'r staan.’ ‘Ze willen het liever voor
hun eigen houden.’
De vormen elkanders, elkaars, mekaars zijn heel gebruikelijk: ‘Wat hebben ze
daar nu aan, elkanders (elkaars, mekaars) gebreken zo breed uit te meten?’
Zelf blijft onverbogen. De man zelf, de vrouw zelf, die mensen zelf. Voor zich zelf
hoort men ook: z'n eigen, d'r eigen, hun eigen. ‘Hij heeft 't helemaal aan z'n eigen
te danken.’ - ‘Hoe heet ze van d'r eigen?’ - ‘Aan hun eigen stellen ze hele andere
eisen.’

Opmerkingen van syntactiesen aard:
2)

1. Me en je komen afzonderlijk en ook naast elkaar voor als ‘ethiese datief .’
‘Het is me daar een boeltje.’
‘Het is je daar een boeltje.’
‘Het is je me wat!’
‘Het is me je wat!’
Het pers. vnw. van de derde persoon kan als ethiese datief beschouwd worden
in zinnen als: ‘Dat lapt-ie 'm goed.’ ‘Ze lapt het 'm.’ ‘Hij heeft het 'm wel aardig
geleverd.’ ‘Hij zal 't 'm wel bolwerken.’
2. Het gebruik van het onz. het verdient in enkele gevallen een nadere
beschouwing. Soms wordt het gebruikt waar men hij of zij zou verwachten: ‘Wie is
die meneer?’ ‘Het is mijn vader.’ - ‘Er is brand!’ ‘Waar is het?’ - ‘Wat staat daar voor
een tafel?’ ‘Het is een ijzeren.’ - ‘Wat heb je daar een slechte pen!’ ‘Ik vind het een
hele goeie (vgl.: ik vind 'm h e e l g o e d ).’
Dit het schijnt niet zozeer een zelfst. nw. als wel een zin te vertegenwoordigen of
een znw. plus een zin. Het is mijn vader; het = de persoon naar wie je vraagt. - Waar
is het? Het = de plaats waar de brand is. - Het is een ijzeren; het = wat daar staat;
de tafel die daar staat. - Ik vind het een hele goeie; het = de pen die ik hier heb.
Vgl. noch ‘het is een goeie kerel’ en ‘hij is een goeie kerel.’ Het

1)
2)

Vgl. vooral Taal en Letteren, I, 189 vgg.
Die ethiese datief doet ons voelen dat de persoon of de personen door het voornaamwoord
aangeduid, een bizonder belang stellen (altans volgens de mening van de spreker) in een
meegedeeld feit: ‘Dat is me een ding:’ het is vreselijk voor mij. ‘Wat is je dat een heerlijk kind:’
het kind is dan waarschijnlijk van de aangesproken persoon; in ieder geval, die stelt belang
in dat kind. ‘Het is je me wat,’ het is iets voor jou en voor mij (en misschien voor noch andere).
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laatste als er sprake is van 'n tegenstelling: ‘Hij is 'n goeie kerel, maar zij is een kat.’
Voor de combinatie is opmerkelijk: ‘Het is een goeie (ui)’ naast ‘Hij is goed.’ - ‘Het
is een fijne’ en ‘Hij is fijn.’
Hij of zij wordt gebruikt in de plaats van het, wanneer het voornw. betrekking heeft
op 'n onzijdige persoonsnaam: ‘Wat 'n lief kind! Hoe oud is-ie (of ze)?’ ‘Zie je dat
lelijke wijf?’ ‘Hoe oud schat je ze (d'r)?’ - Dieren waarvan de naam onzijdig is, worden
gewoonlijk wèl aangeduid met hij of ie, maar nooit met zij of ze, al zijn het vrouwelijke
exemplaren: ‘Wat 'n mooi paard! (wat 'n mooie merrie!) Loopt -ie goed?’ - ‘Ik bied
je twee kwartjes voor dat konijn met z'n jongen.’ - ‘Hij kost me zelf meer.’
3. Het wordt niet voorafgegaan door een voorzetsel. In plaats van aan het, in het,
met het, tot het, van het enz., gebruikt men er aan, er in, er mee, er toe, er van (er
af). ‘Hoe gaat het met het plantje? Heb je er al water aan gegeven?’ (Of: ‘heb je het
al water gegeven.’ Maar niet: ‘heb je al water aan het gegeven.’)

Bezittelijke voornaamwoorden.
A. Bijvoegelijke Vormen.
e

e

e

1 persoon.
E n k e l v o u d (v.d.
bezitter).

2 persoon.
Enkelvoud.

3 persoon.
Enkelvoud.

mijn, m'n, me.

uw, jouw, je.

mann. en onz. zijn, z'n.
vr. haar, 'r, d'r.

M e e r v o u d (v.d.
bezitter).

Meervoud.

Meervoud.

onze, [ons].

uw, jullie, jelui, je.

hun, 'r, d'r.

Vormverandering heeft hier niet plaats. Verschillende subject- en objectvormen
komen dus niet voor: ‘Mijn broer is uit. Dit is het huis van mijn broer. Heb je mijn
broer ook gezien? Waar zijn mijn broers? - Dit is mijn vaders huis. Heeft hij zijn
moeders versterf al in handen? Mijn vrouws familie kent hij heel goed.’ - De
bijvoegelijke vormen mijne, mijnen, uwe, uwen, zijne, zijnen, hare, haren, hunne,
hunnen, onzen, mijns, uws, zijns, haars, huns, onzes worden in de spreektaal niet
gebruikt.
M'n en me zijn onbetoonde vormen naast mijn: ‘M'n boeken’, ‘m'n vrind.’ ‘Ik heb
't van me vader gehoord.’ ‘Ik doe het om me talen wat te onderhouden.’
Ons wordt gebruikt als een enkelv. neutrum volgt: ‘ons huis,’ ‘ons geloof.’ Anders
altijd onze: ‘Spreek je van onze burgemeester?’ ‘Dàt hebben we onze vrinden te
danken.’
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Uw is de beleefdheidsvorm, jouw, je, de vertrouwelijke. Je is de onbetoonde vorm
naast het beklemtoonde jouw. ‘Is dat jouw zuster?’ ‘Wat zijn je kippen onrustig!’
Daar het gebruik van jouw groter vertrouwelijkheid onderstelt dan dat van je,
wisselt dit laatste soms ook met uw af: ‘Ik heb je vader noch gekend.’ ‘Mijn vader?!’
‘Ja zeker, uw vader.’
In het meervoud is het juist als in 't enkelvoud, met dit onderscheid dat jullie of
jelui het enkelvoudige jouw vervangt. ‘Uw medewerking meneren stel ik zeer op
prijs.’ ‘Is dat nu jullie huis?’ ‘Waar zijn jelui boeken?’ ‘Er is van jelui voorspelling ook
niet veel uitgekomen.’ ‘Je moet beter op je tijd passen jongens!’
Zijn. ‘Hij heeft zijn (z'n) broer opgezocht.’ ‘Waar is dat kind z'n moeder?’
Haar, 'r, d'r. ‘Is het haar vader die gestorven is?’ D'r ('r) vader is zo gezond als
een vis. ‘Waar is 'r [ook: is t'r] zuster?’ ‘Ik deed het niet om 'r te plagen maar voor
d'r eigen best.’ - Naast 'r hoort men ook wel h'r.

Meervoud.
‘Waar zijn de meisjes?’ ‘Die zijn met hun mama uitgegaan.’ ‘Die jongens moeten
beter op 'r tijd passen.’ ‘De dames hebben d'r mantels vergeten.’ ‘Die lui hebben d'r
beste tijd gehad.’ ‘Die bloemen hebben al hun blaren laten vallen.’ ‘De jongens hun
petten zijn weer zoek.’ ‘Het schijnt die mensen d'r gewoonte te zijn.’
Ook hier wel eens h'r naast 'r: ‘Ze konden h'r tijd toch wel beter besteden?’

Zelfstandige Vormen.
e

e

e

1 persoon.
Enkelvoud.

2 persoon.
Enkelvoud.

3 persoon.
Enkelvoud.

de (het) mijne.

de (het) uwe, de (het)
jouwe.

m. en o. de (het) zijne.
vr. de (het) hare.

Meervoud.

Meervoud.

Meervoud.

de (het) onze.

de (het) uwe.

de (het) hunne.

Van verbuiging ook hier geen sprake.

1)

Enkelvoud .
‘Bedoel je zijn vader of de mijne?’ ‘Dit zijn mijn boeken en dat

1)

Enkelvoud doelt hier natuurlijk op de stam die de bezitter aanduidt; niet op de bezitting.
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zijn de zijne.’ - ‘Daar is zijn huis en hier is het hare.’ ‘Blijf er af, dit is 't jouwe niet!’
Men zegt: met mijn familie, met uw kinderen, met zijn soldaten, met hun
aanhangers en niet ‘ik ga uit met de mijnen,’ met de uwen, met de zijnen, met de
hunnen.

Meervoud.
‘Als dit uw plaatsen zijn, waar zijn dan de onze?’ - ‘Pardon heren, dit zijn de plaatsen
van deze dames; dáár zijn de uwe.’ ‘Mijn hoed is terecht; maar zullie zoeken noch
naar de hunne.’
Naast de beleefdheidsvorm de uwe ontbreekt de overeenkomstige vertrouwelijke
vorm: ‘Bedoel je mijn kennissen of die van jullie?’ - De jullieë komt niet voor.
Die van mij, die van u, die van hem, dat van ons enz. is even gebruikelijk, zo niet
gebruikelijker als de mijne, de uwe, de zijne, het onze.
e

Het bezitt. voornw. van de 3 persoon wordt in de spreektaal dikwijls gebruikt om
een tweede-naamvalsbetrekking uit te drukken: Willems vader = Willem z'n vader;
Maries vriendinnetjes = Marie d'r vriendinnetjes; de sabel van die officier = die officier
z'n sabel; de smaak van die lui = die lui (hun of d'r) smaak.
Afzonderlijke vermelding vereist de uitdrukking op z'n, gevolgd door een overtreffende
trap: ‘op z'n best,’ ‘op z'n mooist’ enz. Hier wordt z'n niet meer gevoeld als een bezitt.
e

vnw. van de 3 pers. mann. of onz. enkelvoud; men gebruikt het ook wanneer het
e

e

e

e

betrekking heeft op een 1 of 2 pers., op een 3 pers. vr. enk. en op een 3 pers.
meervoud: ‘Ik heb er op z'n best [niet op m'n best] een uurtje aan gewerkt.’ ‘Je zult
op z'n langst een kwartier zijn uitgebleven.’ ‘Ze is nu op z'n liefst’ (daarnaast: op 'r
liefst). ‘Ze kan het op z'n best een half uur volhouden.’ ‘Ze waren op z'n deftigst
gekleed’ (daarnaast: op hun deftigst).
Naast elkander worden gebruikt met z'n, met hun en met 'r, gevolgd door een
telwoord in 't meervoud: ‘De veldwachters zijn er met z'n (met hun, met 'r) drieën
naar toe gegaan.’ Ook voor 't vrouwelijk: ‘Als de dames het met z'n beiën (gewoner
met hun, met 'r beiën) noch eens willen overleggen, is dat ons natuurlijk best.’
Met z'n drieën, met z'n vieren enz. wordt ook gebruikt voor met ons drieën, met
je vieren.
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Een bezittelijk voornaamwoord na een zogenaamd possessieve datief is heel
gewoon: ‘Lange natte haren hingen hem over z'n gezicht.’ - ‘Het vuur sprong hem
uit z'n ogen.’ - ‘Ze beet zich d'r lippen aan bloed.’
e

Soms wordt het bez. vnw. van de 2 persoon gebruikt op een wijze die aan de
ethiese datief bij de persoonlijke voornaamwoorden herinnert. Vgl. met het is je een
kerel uitdrukkingen als: ‘hij is een van je eerste lui.’ - ‘Het is een van je beste
rechercheurs.’ - ‘Heb je die ui nooit gehoord? Nou, het is er een van je welste!’

Aanwijzende voornaamwoorden.

Bijvoegelijk gebruikte.
Enkelvoud.
Mann. en Vr. deze, die.

Meervoud.
deze, die.

Onz. dit, dat.

deze, die

Deze en dit worden alleen gebruikt van nabijzijnde personen en zaken. ‘Deze
jongen vertelt me dat-ie 't zelf gezien heeft.’ ‘Hoe vin-je dit papier?’
Die en dat worden niet alleen van zich verder af bevindende, maar ook van
nabijzijnde personen en zaken gebezigd. Waaruit volgt dat die en dat vaker
voorkomen dan deze en dit. ‘Zie je die man daar in de verte?’ ‘Ik heb nooit van dat
boek gehoord.’ - ‘Hoe smaakt je die wijn?’ ‘Mag ik je dat pakje zo maar even
aangeven?’
Die (dat) wordt na een zelfstandig naamwoord dikwijls herhaald: ‘De man die zei
dat-ie er niets van wist.’ ‘Dat boek dat heb ik verleden week gekocht.’
Gene. In plaats van ‘aan de overzij, aan de overkant, aan de andere kant van de
rivier,’ zal men nooit zeggen ‘aan gene zijde van de rivier,’ wat nogal eens voorkomt
in ouwerwetse schrijftaal.

Zelfstandig gebruikte.
Enkelvoud.
Meervoud.
Mann. en Vr. deze, die, deze en gene. deze, die, deze en gene.
Onz. dit, (ditte), dat.

deze, die.
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Enkelvoud.
‘Bij deze kan ik je meedelen dat je 't mis hebt.’ ‘Welke stok wil je hebben? Deze.’
‘Meneer A., is dat die waar je me gisteren van gesproken hebt?’ ‘Welk boek kies
jij? Dit (ditte).’ ‘Dat wil ik niet hebben.’ ‘Ik hoor dat deze en gene zijn geld al
teruggevraagd heeft.’

Meervoud.
‘Over welke boeken heb je 't toch? Over deze.’ ‘Waar zijn Jan en Piet? Die zijn
vooruit.’ ‘Ik hoor dat deze en gene al lont beginnen te ruiken.’ ‘Ik moet bij deze en
gene noch visites maken.’
Heel gebruikelijk zijn de vormen die z'n en die 'r (in plaats van de schrijftaalgenitief
van het zelfstandige die, dat door een substantief wordt gevolgd): ‘Kijk 's naar die
ouwe man: die z'n zoon heeft de Willemsorde gekregen.’ In 't vrouwelijk die 'r (die
d'r): ‘Je kent Marie toch wel? Nou, die 'r moeder moet vreselijk ziek zijn.’ In 't
meervoud die hun, die 'r, die d'r: ‘Die kinderen ken ik wel, maar ik heb nooit geweten
dat die hun (die 'r, die d'r) vader ook in de stad woonde.’
Weinig gebruikelijk zijn de vormen deze z'n, deze d'r, deze hun, waarvoor men
gewoonlijk zijn, haar, hun hoort (zijn vader voor deze z'n vader enz.).
Men zegt meestal hierover, daarmee, ervoor (in 't algemeen: hier, daar, er,
verbonden met een bijwoord) in plaats van dit en dat voorafgegaan door een
voorzetsel. ‘Laten wij hierover (niet: over dit) maar zwijgen.’ Je kunt daar niet langs
(niet: langs dat) rijden.’ ‘Wil je hier wat van hebben?’ (van dit). Hoe kom je er toe
(niet: tot dit of dat)?’ ‘Ik moet er niets van hebben.’ Vgl. echter: Geef mij maar van
dàt (naast: dáárvan). Ik vond het naast dìt (hiernaast) liggen.’
Evenals men het soms gebruikt waar men hij (zij) verwachten zou (vgl. hiervoor blz.
26), bezigt men dat voor die: ‘Wie is die man?’ ‘Wel dat is m'n oppasser.’ ‘Over wie
heb je 't?’ ‘Wel, over Mulder. Dat is een kennis van me die naar Indië is gegaan.’
‘Die Willem dat is toch zo'n leuke jongen!’

Dit is en dat is worden dikwijls samengetrokken tot di's (dis) en da's (das): ‘Di' 's de
mooiste.’ ‘Da' 's wat anders.’
Zowel het bijv. als het zelfst. aanw. voornw. kan versterkt worden door het bijwoord
hier of daar. ‘Die man daar.’ ‘Dit boek hier.’ ‘Die daar zien er ook niet vrolijk uit.’ Ook
die hier wordt vaak
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gezegd. In deze uitdrukking doelt die natuurlijk niet op een zich verder af bevindende
persoon of zaak. ‘Zoek nu eens een mooie peer uit. Welke wil je hebben?’ ‘Die hier.’
Als aanwijzend voornaamwoord moet der noch genoemd worden: een oude genitief
plur. met de betekenis daarvan, ervan. ‘Wat heb je daar 'n boel appels! Geef mij
der een paar.’ Ook wel van personen: ‘De majoor hield zestig soldaten bij zich en
gaf de kapitein der twintig mee.’
In plaats van die, wie, dat, wat in zinnen als: ‘Ik spreek alleen van die ik zelf ken,’
‘het lot van die achter moesten blijven was verschrikkelijk,’ ‘wie steelt is een dief,’
‘dat hij daar zegt heb ik al honderdmaal gehoord,’ ‘wat hij bedoelt begrijp ik in de
verste verte niet,’ hoort men wel eens degeen die, degene die, hetgeen en hetgeen
dat: ‘Is dat nou degeen die dat boek vertaald heeft?’ Je mag er van denken wat je
wil, maar hetgeen-ie zei was noch zo gek niet.
Dezelfde (onz. hetzelfde) komt meestal bijvoegelijk voor: ‘Je zou niet zeggen dat
het uit dezelfde winkel was.’ ‘Van hetzelfde ('t zelfde) laken een pak.’ Zelden
zelfstandig: ‘En ik haal mijn sigaren noch wel bij dezelfde waar jij ze vandaan hebt.’
Naast dezelfde, hetzelfde komen de vormen diezelfde, datzelfde voor.
Omtrent dergelijk, zulk, zulk een en zo'n, valt niets bizonders op te merken.

Vragende voornaamwoorden.
Wie is het zelfstandige, welke het bijvoeglijke vragend voornaamwoord. De onzijdige
vormen luiden wat en welk. Over het bijvoeglijke wat zie beneden.
De vragende voornaamwoorden worden niet verbogen. De derde en vierde
naamval zijn gelijk aan de eerste, de tweede wordt omschreven.
Wie.

Enkelvoud.
‘Wie beweert dat?’ - ‘Wie z'n jas hangt daar?’ ‘Wie d'r ('r) schrift is dat?’ ‘Wie heb je
't gegeven?’ - ‘Wie zie je daar?’ ‘Wat staat daar?’ - ‘Wat bedoel je?’
Voor de tweede naamval van wat gebruikt men waarvan, voor de derde waaraan:
‘Waarvan spreek je eigenlijk? - Waaraan heeft hij het te danken?’
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Meervoud.
‘Wie zijn dat?’ - ‘Op wie hun stemmen kan je rekenen?’ - ‘Wie wou je 't alzo vertellen?’
‘Wie heb je er gezien?’
Het meervoud van wat ontbreekt.
Welke.

Enkelvoud.
‘Welke man (welke vrouw, welk kind) is het?’ ‘Over de avonturen van welke man
heb je het toch?’ Enz.

Meervoud.
‘Welke mensen zijn er bij geweest?’ ‘Van welke officieren is de schuld bewezen?’
‘Welke lui moet je het noch vertellen?’ ‘Welke dames zag u daar?’
Als wat betekent ‘wat blieft u?’ of ‘wat je zegt!’ wordt het (met een plat tintje) ook
wel uitgesproken: watte?!
Gebruikelijker dan wat voorafgegaan door een voorzetsel, is waar gevolgd door een
bijwoord (voorzetsel). Voor aan wat, in wat, door wat, met wat, langs wat, tot wat,
van wat, enz. hoort men dus meestal waaraan, waarin, waardoor, waarmee,
waarlangs, waartoe, waarvan enz. ‘Waarvan (maar ook wel: van wat) is het
gemaakt?’ ‘Waarmee (met wat) wil je het doen?’ ‘Waartoe zou het dienen?’

Wat komt ook bijvoegelijk voor en wordt dan gevolgd door een m., vr. of onz. zelfst.
uw., in het enkel- of meervoud: ‘Wat kerel is het?’ ‘Wat vrouw bedoel je toch?’ ‘Wat
nieuws is er?’ ‘Wat kerels zijn dat?’
Voor wat hoort men meestal wat een (ook in 't meervoud) wanneer de zin niet
eigenlijk vragend, maar uitroepend is: ‘Wat een kerel! Wat een drukte! Wat een wijn!
Wat een mensen! Wat 'n kogels!’
De uitdrukkingen wat voor en wat voor een doen ook als vragende voornaamwoorden
dienst: ‘Wat voor papier wil je hebben? Wat voor mensen zijn dat toch? Wat voor
'n man bedoel je?’
Wat kan van voor (voor een) gescheiden worden: ‘Ik weet niet wat je voor pennen
bedoelt. Ik wou wel eens weten wat er gisteren voor mensen zijn geweest. Wat is
het voor een man?’
Aanm. Sommige schrijven in strijd met de spreektaal: ‘welk een heerlijk uitzicht,’
voor ‘wat een heerlijk uitzicht.’
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Betrekkelijke voornaamwoorden.
Het betr. voornw. is die (onz. enk. dat). Welke komt in de spreektaal niet voor.
‘Dit is de jongen die je bij me gestuurd hebt. Is dit de man die je het pak hebt
meegegeven? Geef dat aan de vrouw die je het beloofd hebt. Dit zijn de beambten
die wij onze bagage moeten tonen.’
Is er sprake van personen, dan wordt de tweede naamval omschreven door die
z'n, die 'r (die d'r), die hun (van wie de): ‘Ik bedoel de man die z'n zaken zo achteruit
zijn gegaan.’ ‘Ken je die vrouw die 'r kind aan de cholera gestorven is?’ ‘Ik spreek
niet van die mensen die hun beste tijd (van wie de beste tijd) in beslag wordt
genomen door afmattend en geestdodend werk.’
Naast die z'n enz. hoort men ook waarvan de (het): ‘'t Is een jongen waarvan 't
verstand niet zo goed is als de wil.’ ‘Die arme mensen waarvan de verdiensten zo
gering zijn, zullen het hard moeten bezuren.’
Is er sprake van zaken, dan wordt de tweede naamval altijd omschreven door
waarvan de (het): ‘Dit is de tafel waarvan de poten niet even hoog zijn.’ ‘Het is een
rivier waarvan de snelle stroom de scheepvaart bemoeilijkt.’
Van zaken sprekende gebruikt men in de derde naamval waaraan en niet die
(dat): ‘Het is een uitspraak waaraan ik niets heb toe te voegen.’ ‘Hier zie je het touw
waaraan hij z'n redding te danken heeft gehad.’
Na voorzetsels gebruikt men heel zelden die, maar gewoonlijk wie. ‘Wie is die
meneer toch, met wie je de zaal binnenkwam?’ ‘Het is een man aan wie ik 'n heleboel
verschuldigd ben.’ Toch hoort men ook wel: ‘Wie is die man met die je daar stond
te praten?’
In 't onz. bezigt men het woord waar gevolgd door 'n bijwoord en niet het betr.
voornw. voorafgegaan door een voorzetsel: ‘Het huis waarin je woont (waar je in
woont),’ ‘het kind waarmee hij loopt,’ ‘het gevaar waaraan hij ontsnapt is’ enz.
Ook in 't mann. en onz. worden de woorden waaraan, waarmee, waarvoor enz
niet zelden gebruikt in plaats van aan wie, met wie, voor wie enz.: een man waaraan
ik veel te danken heb, een dame waarmee ik bekend ben, een vriend waarvoor ik
alles overheb, kennissen waardoor ik in ongelegenheid ben gekomen. Maar in de
plaats van tot wie wordt nooit waartoe gebruikt: De man tot wie je je wenden moet
(Wèl: waar.. naar toe voor naar wie.. toe de man waar je naar toe gaat = de man
naar wie je toe gaat).
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In de spreektaal vermijdt men het niet, het betr. vnw. die op het aanwijzende die te
laten volgen: ‘Bedoel je die die laatst bij je was?’
Wanneer het antecedent ontbreekt gebruikt men zowel die als wie, maar wat vaker
als dat: Die 't weet mag het zeggen (of: wie 't weet enz.) ‘Wie z'n best doet (of die
z'n best doet) leert het gauw genoeg.’ ‘Wat-ie vertelt is niet waar.’ ‘Ik geloof niks van
dat-ie daar verteld heeft.’
Ook na al gebruikt men zowel die als wie. ‘Al die (of wie) maar wil mag meedoen.’
Na onbepaalde telwoorden, na het onbep. vuw. iets en na zelfstandig gebruikte
superlatieven bezigt men naar verkiezing dat of wat: ‘Het is al dat (of wat) ik er van
weet. Veel wat (of dat) hij zegt verdient overweging. Het is iets dat (of wat) ik nooit
gehoord heb. Dat is het beste dat (of wat) je kunt doen. Het is het eerste wat (of
dat) je te doen staat.’

Onbepaalde voornaamwoorden.
Omtrent iets, niets, men, alles, veel, weinig, wat enz. valt weinig bizonders op te
merken. Tussen iets en wat bestaat het onderscheid dat iets 'n zeer kleine, wat 'n
grotere hoeveelheid aanduidt: ‘Zou ik nog iets van die boter mogen hebben? - Geef
me eens wat van die kersen. Weet hij er wel iets van? Ja hij weet er wel wat van.’
Synoniemen van iets en niets zijn ergens en nergens: ‘Heeft u soms ergens van
(= van iets) gehoord?’ ‘Nee, ik weet nergens van’ (= van niets). ‘Wacht je ergens
op?’
Over we, ze, je zie Taal en Letteren IV, 57 vgg.
Van iemand en niemand komen de genitieven iemands en niemands voor: ‘Als
je iemands hulp inroept moet je dat doen op 'n bescheiden manier. - Hij heeft het
met niemands hulp in orde weten te brengen.’
Voor iemands en niemands bezigt men veelal de omschrijvingen iemand z'n en
niemand z'n. ‘Je moet iemand z'n goeie naam niet aantasten! Ik wil me met niemand
z'n zaken bemoeien.’
Een synoniem van niemand is geen mens: ‘Er was geen mens.’ ‘Geen mens heeft
er ooit van gehoord.’
Synoniem van iemand en men is 'n mens. ‘Je moet 'n mens (= iemand) niet zo
plagen.’ ‘Als 'n mens (= men) doet wat-ie kan, wil-ie ook geen praatjes afwachten.’
Opmerking verdient noch het voornaamwoord ene: ‘Ken je hier ook ene meneer de
Jong?’ ‘Ze is geëngageerd met ene de Vries.’ - Dit ene gebruikt men alleen voor
familienamen.
September '94.
R.A. KOLLEWIJN.
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‘De laatste jaren.’
Wanneer het een letterkundig statisticus of een statistisch letterkundige mogelijk
ware, de litteraire producten in de verschillende landen vergelijkend, het litterair
leven onder cijfers te brengen, ik ben zeker dat aan ons kleine land een hoog
rangnummer zou te beurt vallen... Ik denk aan werken uit de laatste jaren waarin
oorspronkelijkheid, gevoel, phantasie, vormkracht tot hun hoogste macht zijn
opgevoerd: aan versbundels als van Willem Kloos, van Hélène Swarth en (in
Zuid-Nederland) Claribella van Pol de Mont, aan een roman als Majesteit, aan....
Emants' novelle Een nagelaten bekentenis.... Dit is des schrijvers rijpste, diepst
doordachte en doorleefde werk, waarin zich het karakter van Emants' talent het
duidelijkst en het volledigst uitspreekt....
Hiermede heeft de vraag of Emants een aangenaam auteur is, of zijn boeken
verheffende lectuur zijn, of er van hem gloed, bezieling uitgaat, niets te maken. Op
die vraag trouwens kan het antwoord spoedig gegeven worden, en wel in beslist
ontkennenden zin. Neen, Marcellus Emants behoort als schrijver niet tot de
aangenamen, hij beurt u niet van den grond, en verwarmd of bezield wordt men
door hem niet. Maar hij is een eerlijk schrijver, die de dingen schildert zooals hij ze
waarneemt, in het licht waarin hij ze ziet, in den vorm, die hem eigen is en die
volkomen past bij zijn kunstenaarsnatuur. Dat zijn aandacht zich het eerst vestigt
en het langst gevestigd blijft op de leelijke zij van menschen en dingen, dat het licht
hetwelk voor hem valt op de wereld om hem heen een koud, wreed licht is, niemand
die het recht heeft, er hem een verwijt van te maken....
Het gaat met het kunstenaarsgeloof als met het godsdienstig geloof: men gelooft
niet wat men wil, men gelooft wat men kan, en niemand is voor iets anders
verantwoordelijk dan voor den ernst en de eerlijkheid, waarmede hij zijn ernstig en
eerlijk verkregen geloof in toepassing brengt....
Emants is een ernstig kunstenaar... een ‘grand travailleur,’ en een nauwgezet,
rustig waarnemer, een geduldig ontleder was er noodig om, als hier, een
psychologisch geval van zoo bijzonderen aard in een boekdeel van bijna driehonderd
bladzijden uiteen te zetten, zoodat het tegelijk een litterair kunstwerk werd.
(VAN HALL, Gids, Jan. 1895.)
[E m a n t s is de eerste van onze belletristen, die toepast wat de nieuwe wetenschap
omtrent de woordgeslachten en verbuiging in 't a l g e m e n e n e d e r l a n d s leert.
Hij schrijft in zijn Nagelaten Bekentenis konsekwent: van de vader, - naar de man,
die hij zag, - enz. enz.
Bravo!
R.A.K.]
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Uit de spraakleer.
B. Over naamvallen.
I
Zeg zo eens: in 't nederlands-van-nú zijn toch eigelik geen naamvallen; - dan werpen
verscheidenen dadelik je tegen: en dan zij, hunner, hun, hen?!
Wijs er dan op dat honderde woorden zich presies gelijk blijven tegenover die
enkelen die min-of-meer veranderen; ja, dat 't zelfde woord ettelike malen
onveranderd voorkomt, tegen een enkele keer maar in gewijzigde vorm -: b.v. in
zinnen als:
'n vader sloeg z'n zoon
1)
'n zoon sloeg z'n vader, -

dan antwoorden ze: jawèl! dat ís zo! ‘v a d e r ’ heeft dezelfde vorm, jammer genoeg,
2)
en ‘z'n’ en 'n ook wel, maar je móest ook eigelik schrijven van ‘zijnen , eenen’; dat
-en laat de spreektaal wel weg, maar ‘ten onrechte’! - en al kun-je 't dan toch noch
niet aan ‘vader’ zien, ge-

1)

Zinnen, waarin fem. en neutr. voorkomen noch niet eens meegeteld, b.v. de dochter leek erg
op de moeder, de moeder had veel van de dochter weg; 't paard trok het sjeesje het hek in;
enz. enz., zie beneden, bij V.

2)

Dit -en noch eisen C o s i j n -t e W i n k e l I , § 189, - vgl. § 168 (: eenen). - d e G r o o t

7

4

1

(1894, Haarlem) blz. 264, - vgl. 232. - B o s w i j k -W a l s t r a (1 8 9 4 !) blz. 107. 1

J a c o b s -K o e n e n (1892) § 589 geven in 't schema -en, maar met de Opmerking er bij:
‘In plaats van mijnen kan men ook mijn' schrijven... Vele schrijvers laten de uitgangen e en
2

9

en in den regel weg...’ - vgl. § 621. - Zo ook K a t blz. 27, - vgl. blz. 13. - T e r w e y (1894)
§ 284 geeft op -en, maar laat er op volgen: ‘de buigingsuitgangen worden dikwijls weggelaten’,
6

- vgl. § 293, en 298. - Zo doet ook v a n H e l t e n , (1894) § 55, vgl. § 78. - B o s , Neerl.
1

Taal I (1887) § 96 zet in 't schema beide vormen, maar de onveranderde (mijn, etc.) tussen
1

haakjes, - vgl. § 75. - K a k e b e e n (1890) § 183 schrijft in 't schema mijn(en) en in de Opm.
‘De en... wordt veel weggelaten. Die weglating kan door een weglatingsteeken worden
aangegeven, noodig is dit evenwel niet.’ -
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lukkig, men kan 't dan toch ‘waarnemen’ aan ‘zijnen’; en aan ‘den’ - als dat er voor
staat, toch immers altijd?! 1)
Maar ‘vader’ blijft..... Maar dan komen ze met een vervrolikt gezicht in-eens
aandragen met: en ‘des vaders’ dan?! is dat dan geen naamval? en zouën-we in 't
nederlands nu geen naamvallen hebben?! - 2)
Leg er dan tegen in: men z e g t toch altijd: van de vader; en maar enkele keren,
als men ouwerwets of in schrijftaal (s)preekt ‘des vaders’ - dan kéren-ze zich om
met: ja-maar! maar schrijftaal is ook de taal!
Daar tékent zich hun systeem in.
Als régel nemen ze aan wat eksepsie is tegenover een massa ander; en schróeven
ter wille van die uitzonderingen al dat andere in een kader.
En wát ze als regel stellen, is hier en daar noch over gebleven van wat algemeen
3)
was in v r o e g e r t i j d , e e u w e n g e l e d e n .
Dan nemen ze de schrijftaal als norm.
Trouwens, dit hoort in 't systeem: ze zoeken natuurlik de eksepsies niet in de
werkelik a l g e m é n e taal, maar in de e k s e p s i o n é l e , in dichtertaal. Een mooi duidelik staaltje is dit.
Men zoekt bijëen:
staandsvoets (!), goedsmoeds, eenigszins (!),
ouder gewoonte, ouderwetsch, middelerwijl,
blootshoofds,
in arren moede, op heeter daad,

1)
2)
3)

Zie beneden, blz. 68/9.
Als men 't lidwoord ten-minste noch gebruikt, meer komt voor: van vader, van m'n, z'n, úw,
onze, hun vader; - van de vader van die jongens, maar meer: van die jongenshun vader.
Hoeveel eeuwen geleden?
Dat verscheelt - merkwaardig genoeg! - bijna voor elke kategorie van woorden, ja bijna bij
elk woord.
Zo wordt hun kader ook een f a n t a s i e -kader!
Voor 't werkwoord gaan ze b.v. gedeeltelik terug tot de ME.: ‘du’, staat er in bijna alle
e

spraakkunsten, is sedert die tijd verloren, en dus NB.! ontbreekt de 2 pers. enkelv.! [Zie Taal
en Letteren I, 148; vgl. noch J a c o b s -K o e n e n II, 112.] Met de verba met zogenoemd opgeschoven praeteritum aftezonderen van de overige komt
men bij 't oergermaans terecht (: skulan > zullen, = doodslaan!). Trouwens met deze hele werkwoorden-indeling, enz. haalt men meer dan éen vroegere
taalperiode aan; vgl. vooral T a l e n , Taal en Letteren IV, 90, vv., en de noten!
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met luider stem(me), ter bekwamer tijd, ter goeder trouw, van ganscher harte,
in levenden lijve, in goeden doen,
allerhande, allerwegen,
een goed vorst, een oud kasteel,

en dergelijke uitdrukkingen; en geeft dan als de s t e r k e v e r b u i g i n g van het
e

1)

adjektief in het nederlands van de XIX eeuw, dit volledig stel vormen op:
1.

hoog

hooge

hoog

hooge

2.

hoogs

hooger

hoogs

hooger

3.

hoogen

hooger

hoogen

hoogen

4.

hoog

hooge

hoog

hooge.

Konsekwent schrijven sommigen er bij: ‘De bijvoeglijke naamwoorden worden op
tweeërlei wijze verbogen, s t e r k en z w a k , in dier voege dat hetzelfde adjektief
2)
beurtelings op de eene of andere wijze kan worden verbogen.’
En zo heeft dan 't nieuwnederlands naast de zwakke zogenoemd, weer een
komplete sterke adjektief-verbuiging.
Waar men de uitzonderingen als regel neemt, daar moet men wel in een
o p m e r k i n g of zelfs wel in een a a n m e r k i n g - systeemdwang! - 't vele
afwijkende aangeven: zogenoemde omschrijvingen b.v. die algemeen zijn.
Zo wordt als genitief van ‘d i t ’ opgegeven: ‘d e z e s ’, in 't verbuigingschema:
natuurlik! - en in een opmerking:
e

‘de 2 nvl. onzijdig enk. komt bijna niet meer voor; in de spreektaal
3)
bezigt men altijd van dit: de breedte van dit kanaal’.

1)

4

J a c o b s -K o e n e n , § 563, vv. - d e G r o o t , blz. 238. - B o s w i j k -W a l s t r a blz. 98/9.
2

9

- Kat , § 95. - T e r w e y , blz. 114, (vgl. de Opmerk. op blz. 115).
V a n H e l t e n maakt op deze wijs-van-doen al weer een uitzondering; vgl. blz. 17-19. - Zo
ook K a a k e b e e n , blz. 94/5, (die uitstekende opmerkingen er bij voegt). - Vgl. ook B o s ,
7

I, blz. 49, vv. - C o s i j n - t e W i n k e l , I , blz. 57, vv.
2)

T e r w e y , § 268. Die past hier het van-vroeger-tot-nú-systeem ten minste konsekwent toe.
Anderen geven alleen het volledig stel vormen; en dan wordt item-zooveel keren in
onderwijzers-tijdschriften de vraag gedaan, en meestal verschillend, gewoonlik noch al
vermakelik beantwoord: waar en wanneer is 't of staat de sterke en de zwakke verbuiging. -

3)

T e r w e y , § 286. - J a c o b s -K o e n e n , § 593, die in 't schema ‘dezes (van dit)’
plaatsen; let wel op de volgorde, en de haakjes. - B o s w i j k - W a l s t r a , blz. 109 zet
't zo: (dezes); vermoedelik als weinig gebruikt. - K a a k e b e e n doet ook zo, en zegt
in de Opm.: ‘De tusschen haakjes geplaatste... vormen zijn weinig gebruikelijk.’ - Zo
ook C o s i j n - t e W i n k e l I, § 194, die er bij voegt dat de genitief meest omschreven
wordt. -

9

9

4

D e G r o o t , blz. 268 heeft in 't schema de plaats open gelaten, maar er volgt dat
e

‘de 2 nv. uitgedrukt (wordt) door van dit.’ - B o s I, § 105 heeft in 't schema gezet:
‘(hiervan, van dit).’ - En v a n H e l t e n , § 62: ‘van dit.’
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Evenzo staat bij de pronomina personalia ‘m i j n s , z i j n s , h u n s ; m i j n e r , z i j n e r ,
h u n n e r ’; en daar volgt weer op:
‘De tweede naamval dezer woorden komt echter zelden voor; en dan
meest altijd in den vrouwelijken vorm, als: ontferm u zijner (etc.). De
1)
mannelijke vorm komt voor in sommige verouderde uitdrukkingen: mijns
2)
niet waardig... etc.
Enkelen voegen er bij dat de vormen op -er alleen in hogere stijl: ‘i n g e d i c h t e n ,
3)
i n g e b e d e n , i n g e z a n g e n nog gehoord’ worden . Overigens wordt de tweede
4)
naamval vervangen door het bezittelijk voornaamwoord of omschreven door van’ .
't Mooiste van dien aard is wel dit: in een spraakleer vindt men opgegeven als
5)
genitief van ‘h e t ’: ‘z i j n s ’, ‘z i j n e r ’ ; en daar volgt op:
e

‘de 2 nvl. enk. van ‘h e t ’ wordt steeds door omschrijving uitgedrukt,
6)
nml. door er van’ !! Zo, in die trant, de een meer, d'ander minder, zijn al onze spraakkunsten nu nóch
gemaakt. Die in-hun-gehéel bewijzen 't beste, hoe men om 't negentiend-eeuwse
nederlands te beschrijven begint van wat eeuwen geleden algemeen was, en dàt
als norm aanneemt.
Daardoor komt het dan ook dat in ‘de kerk is (noch) aan’, ‘aan’

1)

Over: ‘mijns.. (enz.) gelijke’, zie beneden, blz. 58. - Dit staat op een lijn met ‘'s konings
verjaardag.’ -

2)

D e G r o o t , blz. 259. - Vgl. B o s w i j k - W a l s t r a , blz. 105. - T e r w e y , § 278
vv., maar ook § 190. - K a a k e b e e n , § 177. -

3)

J a c o b s - K o e n e n , blz. 114, 2 .

4)

C o s i j n - t e W i n k e l I , § 184. - B o s , § 91: ‘het boek van mij, de jurk van haar, in plaats
van mijns boek, haars jurk(!!). - J a c o b s - K o e n e n , § 450, Opm.; § 581 vv.
Het enige goeie hier staat in v a n H e l t e n , § 49. In zijn schema staat alleen: ik, mij; wij,
ons (enz.). Vooral 't hoofdstuk over de Pronomina in zijn spraakleer is goed.
J a c o b s - K o e n e n II, blz. 112. - Vgl. B o s w i j k - W a l s t r a , blz. 105. - T e r w e y , blz.
119(!). -

5)

4

o

7

4

6)

7

Bij d e G r o o t , blz. 259. - C o s i j n - t e W i n k e l , blz. 62. - K a a k e b e e n , blz. 100 -,
en bij v a n H e l t e n , natnurlik! ontbreekt deze hele genitief in 't schema.
J a c o b s - K o e n e n , § 582 i.f.
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1)

ellipties heet (voor ‘aangegaan’) . Daarom dekretéren de meesten noch: ‘moois’,
enz. in ‘wat moois’, enz. is een gen. partit; ‘mensen’ in ‘honderde, duizende mensen’
2)
is een gen. plur.! Enkelen zijn quasivoorzichtig en drukken 't zó uit: ‘het meervoudig
substantief ... moet dan g e r e k e n d worden in den tweeden naamval te staan;
men k a n voor bovenstaande uitdrukkingen lezen: honderdtallen (duizendtallen)
3)
van mens[ch]en’.
Maar zelfs als enkelen schrijven: ‘in dit geval b e s c h o u w t men 't zelfst. nw. als
4)
een (onechte) bijstelling van 't verzamelwoord’ , - dan wijst dat ‘onecht’ er op hoe
men toch noch voortdurend de tegenwoordige taal beschrijft, uitgaande van ouder
taalperiode.
5)
6)
O n e c h t e bijstellingen, o n e c h t e indikatieven , o n e c h t e s en f in ‘huis’ en
‘hof’, - maar evengoed en met name ook o m s c h r e v e n naamvallen, en
o m s c h r e v e n werkwoordelike wijzen en verbaalvormen, kúnnen alleen zó
7)
genoemd, als men van vroeger úit naar 't nú gaat .
Deze manier-van-doen blijft natuurlik niet bij de eigelik-gezeide Spraakleer.
8)
Na ‘allerlei’ en ‘allerhande’ verbieden velen om ‘soort’ te zeggen; ‘vlam’ achter
9)
‘in lichte laaie’ , wordt om dezelfde reden veroordeeld; in ‘hij vroeg mij om dat te
doen’, ‘wees zoo vrindelik om zelf even te komen’, ‘dat is aardig om te zien’, ‘ik
vroeg hem hoe of 't hem ging’, ‘weet jij wie of 't worden zal’, is om presies 't zelfde
om en of ongepermitteerd! Net zo zijn 't ook de kursieve woorden in: ik kan mij niet begrijpen; dat was je me
wel de moeite waard; ze waren met z'n achten; om zeven uur ergens moeten komen;
10)
enigste zoon.

1)
2)
3)
4)

4

2

K o e n e n , blz. 44, en J a c o b s - K o e n e n , § 449, Opm. - in navolging van v a n
5

5)
6)
7)

6

H e l t e n , § 230. ≅ , § 223!
V a n H e l t e n , § 247!
Alle grammatica's! Vgl. Taal en Letteren II, 277, 306.
Wijst op dezelfde metodefout ook 't plaatsen van 't lidwoord onder de voornaamwoorden?
6

8)
9)
10)

9

Vgl. J a c o b s -K o e n e n I, 108/9, d e G r o o t , blz. 20, - enz. - Evenwel T e r w e y , §
28, Taal en Letteren III, 93, 95, vooral! en II, 349.
Zelfs K a a k e b e e n , blz. 58 zegt 't! - Vgl. K a t , blz. 153/4. B o s , § 122.

vgl. v a n H e l t e n , § 69, § 78. Vgl. Taal en Letteren II, 341, i.m. Vgl. Taal en Letteren, 342, noot 1.
Vgl. v a n d e n B o s c h , Pleidooi, blz. 17.
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‘Korte wetten met iets maken’; ‘een riem onder 't hart steken’; ‘van nul en gener
1)
2)
waarde’ ; ‘aan de kaak stellen’; ‘de duizend eerste intekenaars’; ‘eens zo oud als
3)
4)
ik’ ; ‘ten uwen gerieve’, ‘ter uwer verjaring’ , worden naar 't zelfde plan verbeterd.
Tegen ‘van-af’, ‘tot-en-met’, ‘driedubbel’, ‘voorradig’, ‘brekende waar’, ‘(on)roerend
5)
goed’ , wordt uit dezelfde oorzaak vurig gepreekt.
En - zo verder.
Ja, de studie van de nederlandse taal blijkt door velen op die manier opgevat en
6)
beoefend te worden!
Naar díe manier-van-doen beredeneert men ook dat het nederlands-van-nú vier
naamvallen ‘rijk’ is! Dat gaat zó, - bijna van-zelfs:
‘Vier vormen vinden we ... m i t s we letten op de geslachten, de getallen,
en de begeleidende woorden. Denken we alleen aan een lidw. met een
vrouwelijk enkv. zelfst. naamw., we vinden maar twee vormen, het
meervoud geeft ons een derde vorm te zien; het mannel. enkelv. wijst op
e

e

een verschil, waar in het meerv. gelijkheid is (1 en 4 nv.), enz.; en - de
combinatie van de verschillende gevallen leidt ons tot de overtuiging, dat
we rekening moeten houden met vier vormen, met vier naamv llen.
Kortom, wanneer men de vormen nagaat, die de naamwoorden in den
ruimsten zin te aanschouwen geven als onderwerp, als bijvoeglijke
bepaling van bezit zonder voorzetsel, als meewerkend- en als lijdend
7)
voorwerp, dan komt men tot verschillende vormen tot vier naamvallen’....
Kombinatie - ik herhaal 't - van de enkele vormen die uit vroeger tijd hier en daar
noch zijn overgebleven, en daar naar alle woorden geschematiseerd!

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

't Vermakelikste daaromtrent kan men vinden in K a r s s e n , Ontwikkelend Taalonderwijs
(1886). En D u y s e r , Grammatica. En... ja w á a r niet??! Vgl. Taal en Letteren II, 105. - Noord en Zuid, 1893, 284.
Vgl. Taal en Letteren II, 342, noot. o

Vgl. ald. 342. - Vgl. J a c o b s - K o e n e n , § 566, 4 .!! Vgl. Taal en Letteren II, 338 noot 3.
Vgl. in 't algemeen Taal en Letteren II, 314/5, 361.
B o s m a n , Noord en Zuid XV, 117. - Ik citeer een stuk, dat men in 1892(!) in een
tijdschrift plaatste, tot voorlichting van de onderwijzers!
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Om die vier naamvallen ten volle voor ons nederlands-van-nú te ‘bewijzen’, komt
nu de een in zijn spraakleer aandragen met - schrik niet! - het goties
s.

dags,

(1)

dagis,

(2)

dagôs,

pl.

(3)

dagê,

daga,

(4)

dagam,

dag,
1)

dagans .

Een ander met
s.

o

1 .

1)

2)

fisks, 2o.

fiskis, 3o.

fiska, 4o.

fisk, 5o.

fisk, 6o.

2)

(fiska) .

2

K a t , Ned. Spr. , § 26. Deze spraakkunst is ‘bestemd voor leerlingen van Gymnasia, Hoogere
Burgerscholen en Normaallessen’; de samensteller heeft zich ‘eenvoudigheid en beknoptheid
ten doel gesteld’ (Voorbericht)!!
J a c o b s - K o e n e n schrijven dit in een opmerking in hun Nederl. Spraakk. ‘ten dienste
van studeerende onderwijzers. Met ophelderingen en aanteekeningen’ 1892, II, § 442 en
443.
Ziehier:
o

2 . Ten bewijze, dat niets meer aan verandering, vooral aan afslijting onderhevig is dan
uitgangen, deelen wij nog het volgende mede. De(!) overonde taal (het Sanskrit), waarvan
de Nederlandsche taal een verre bloedverwant is, verboog hare zelfst. nw. in d r i e getallen,
die elk 8 naamvallen bezaten. Deze taal beschikte over 16 v e r s c h i l l e n d e
buigingsvormen,(!) nl. te zamen voor het enkelvoud, het tweevoud en het meervoud. - De
tongval, waarin de ondste Germaansche gedenkstukken geschreven zijn, het zoogenoemde
Moeso-Gotisch, mocht op zes naamvallen roemen: (!) op een nominativus, genetivus, dativus,
accnsativus, vocativus en instrumentalis...
o

3 . Het Oud-Hoogduitsch en Oud-Saksisch, welke groote overeenkomst met het oude
Nederlandsch hebben, bezitten reeds één naamval minder. Zij missen den vocativus, of, om
juister te spreken, den nominativus,(!) daar deze door het afwerpen der kenmerkende s aan
den vocativus gelijk geworden is. De vorm van den vocativns dient dus tevens voor
nominativus, doch vermits de laatste veel meer voorkomt dan de vocativus, is het natuurlijk
en billijk, dat men den gemeenschappelijken vorm n o m i n a t i v u s , en niet v o c a t i v u s ,
noemt. Hebben zij ook één naamval minder dan het Gotisch, de instrumentalis is daarentegen
nog levendig en krachtig(!)....
Ik voeg er noch dit bij:
o

2 . Voor dit groote aantal betrekkingen [NB. 16] - 't welk nog viel te vermeerderen - bestaan
geenszins evenzoo veel verschillende uitgangen. Geen taal, hoe rijk ook aan
buigingsuitgangen, heeft voor elk dier betrekkingen een naamvalsvorm; zelfs het Hongaarsche
niet, waaraan de nieuwere grammatici 20 naamvallen toekennen.(!) Het Finsch bezit volgens
deskundigen 15 naamvallen, maar de overige, en wel de beschaafdste talen, hebben er veel
minder. In den loop der tijden is veel afgesleten, verloren gegaan, gelijk geworden. Het getal
der vormen bepaalt zich bij de zelfst. nw. in onze taal tot twee, hoogstens drie.
o

3 . De instrumentalis heeft van alle naamvallen, buiten de bekende vier, zich het langst
gehandhaafd in de Duitsche talen. Eerst ging hij te loor voor het vrouwelijke en voor het
gansche meervoud - en bezigde men de vormen van den datief in de plaats. Dit voorspelde(!)
den geheelen ondergang van den instrumentalis,(!) welke later dan ook inderdaad gevolgd
is.(!) De instrumentalis (die in 't algemeen het middel te kennen geeft, waarmede iets geschiedt)
werd vooral met het voorzetsel mit (ons met) gebezigd en is aldus geheel in den datief
overgegaan(!); als: mit seinem Beile. Vergelijk: metterdaad, met luider stemme. Deze vijfde
naamval is alzoo in het Duitsch in den derden naamval opgelost;(!) in het Nederlandsch is hij
overgegaan(!) in den vierden naamval, als: met de pen, door middel van een breekijzer, met
inspanning, door geduld, enz.
Ik geef deze als karakteristieke bijdrage voor de taalwetenschappelike kennis van die
grammatici! - Zie daarover meer noch in V a n d e n B o s c h , Pleidooi, blz. 12, vv., 17
vooral, en 19, 20.
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Een derde met

hana,

(1)

(2)

1)

hanins . -

Of ze komen op de proppen met het oudhoogduitse
s.

(1)

visc, sunu, wort,

(2)

viskes, sunes, wortes,

(3)

visca, sunju, worta,

(4)

visc, sunu, wort. 2)

instr(umentalis) viscu, sunu, wortu .
Of met het oudsaksiese
1)

fisk, hirdi (herder),

2)

fiscas, hirdeas,

3)

fisca, hirdea,

4)

fisc, hirdi.

3)

instr. fiscu, hirdiu

Een enkele maar haalt er ook 't middelnederlands bij
4)

S t e r k e Ve r b u i g i n g .

Enkelvoud.

Z w a k k e Ve r b u i g i n g .
Enkelvoud.
Meervoud.

Meervoud.

Mannelijk.
Nom.

hont,

dorper

honde,

dorpers

here (hed. heren
heer)

Gen.

hondes,

dorpers

honde,

dorpers

heren

heren

Dat.

honde,

dorpere

honden,

dorpers

heren

heren

Acc.

hont,

dorper

honde,

dorpers

here

heren.

1)

4

D e G r o o t , Nederl. Spraakk. , (1894!) die ‘bij de samenstelling van dit boek... vooral het
oog gehad (heeft) op het voortgezet onderwijs in de Spraakleer bij de opleiding van
aankomende onderwijzers en op hunne eigene studie.’ Volgens hem is de n in ‘hanins’ oorspronkelik ‘een tusschen den stam van een woord en zijn'
buigingsnitgang ingeschoven letter’!! - Dat zon wel kunnen, vermoedt ook K o e n e n , Ned.
2

Spraakk., vooral ten dienste van kweekelingen, (1892!) blz. 51.

Mijn liebchen, was willst du noch mehr?! 2)
3)
4)

o

J a c o b s -K o e n e n , Ned. Spr. II, blz. 59, § 443, Opm. 3 . - Vgl. d e Ǵ r o o t , op de a. blz.
J a c o b s - K o e n e n , o.d.a. bl.
F.G. B o s , Neerlands Taal, Beknopt Leerboek, II (Theoretisch gedeelte) 1887, blz. 21. -
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Vrouwelijk.
Nom.

stat

stede

kerke

kerken

Acc.

stede

stede

kerken

kerken

Gen.

stede

steden

kerken

kerken

Dat.

stat

stede

kerke

kerken.

Onzijdig.
Nom.

paert,

calf

paerde,

calver

oghe (hed. oghen
oog)

Gen.

paerdes,

calves

paerde,

calver

oghen

oghen

Dat.

paerde,

calve

paerden,

calver(en) oghen

oghen

Acc.

paert,

calf

paerde,

calver

oghen.

oghe

Dat laatste is eigelik onvoorzichtig! Met dat middelnederlands begint het voor de
1)
vier naamvallen al dat ‘de taal t e k o r t s c h i e t in vormen’ !!
En na al dat vertoon van geleerdheid is - lach nu niet asjeblieft! - bij allen de slotsom
dat van al dit moois al bitter weinig meer over is dat er zelfs ook maar aan
h e r i n n e r t ! Hoogstens noch een ietsje bij de pronomina. Maar dat doet niet af!
e

Dat weinigje zal - als we beschrijven hoe 't nieuw-nederlands van de XIX eeuw op
't einde, is - als regel gesteld. Wíj houën vier naamvallen - waarom geen zes? - voor
't nederlands van onze tijd aan! De oude taal hád zijn vormen, en die moeten en zullen er blíjven ook. Eigelik is
dat de kwíntesens: op de vórmen komt het aan.
Merk-waardig is vooral dit:
in die oude taal komen sommigen van die verschillen, zoals die nú gedekreteerd
worden, niet eens voor. Dat schijnt evenwel niet aftedoen. Trouwens dat hele beroep
op de ouwere taal is maar om 't ouwe systeem een wetenschappelik uiterlik te geven.
't Is om de woordvormen te doen: hoe meer vormen, hoe meer vreugd! Onverschillig
is 't ten slotte waar men ze vandaan haalt. En aan vormen - och - is wel te komen;
makkelik.
Las men bij d'ene schrijver hun, bij een ander hen, omdat ze ieder verschillend
dialekt schreven, - of omdat een schrijver beide dialektvormen, naar 't hem goed
dacht, wisselde, dan dekreteerde men: voortaan ‘zij’ hen zogenoemd akkusatief en hun datief.

1)

J a c o b s - K o e n e n I, 107, in een ander verband, maar - als 't h e l e boek - ook daar
evengoed blijk en bewijs van verkeerde taal-idéeën.
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Net zo is 't met het verschil tussen het bezittelik voornaamwoord hun en haar (voor
bezitsters).
En is feitelik het onderscheiden van de en den als naamval niet 't dooreenmengen
van verschillend dialekt om maar vormen te hebben?
1)
Ouder taal, 't middelnederlands b.v. , kende de verbuiging van 't lidwoord zoals
die in de spraakkunsten van 't nú-nederlands noch opgegeven staat. Maar sedert
e

de XV eeuw, en sporadies al vroeger, komt de in deze en den in die streek voor
2)
zonder onderscheid in gebruik .
Nú spreekt men in 't b e s c h a a f d e nederlands voor beide geslachten (masc.
en fem.) en in alle naamvallen de; dat vooral fries-nederlands is; terwijl in 't
saksies-frankies gedeelte ook den gehoord wordt.
Toch hondt de ‘grammaire raisonnée’ noch de een voor subjektsvorm, d'ander
voor objektsvorm aan; en - geeft-die ook hier niet een wetenschappelik waasje,
door naar d'oude-manier-van-doen de ond-germaanse vormen als b e w i j s voor
hun hedendaags l e v e n er. bij te halen?
Maar - onze ‘schone moedertaal’ is daardoor weer immers een zeker aantal
3)
vormen rijker?! - .

Ziehier een beknopt overzicht als bewijs.
hun, hen.
't Oudfries heeft de dat. hin, acc. hia, se.
't Oudsaksies de dat. im, acc. sia, sea, sie.
't Oudlimburgs - de Karolingiese Psalmen, vgl. C o s i j n in Taal- en Letterbode
IV, 176, III, 268. - kent im, hin als dat., sia als acc., vgl. aldaar III, 46.
't Middellimburgs voor beide hen, maar vooral ook se in de acc., vgl. C o s i j n ,
ald. V, 179; en K e r n , Limb. Sermoenen, blz. 118.
't Middelvlaams, en de noordeliker dialekten hem, en hen zonder verschil voor
beide, vgl. v a n H e l t e n , Mndl. Spr., § 336; of ook him en hin, vgl. ald. § 337, e.
- [ook se, vgl. ald. § 340.]
Maerlant mengelt de dialekten, (vgl. F r a n c k , Inleiding op Alexander, blz.
LXXXIV;) en heeft in dit stuk passim hun voor beide; (: ook 4 keer him, hin); in Troye
eens; - in de Brab. Yeesten een keer of vijf. - En zo komt ook hon in 't
Middel-Limburgs wel voor, Maastr. Statuten (Dr. K e r n , Limb.

1)
2)
3)

Vgl. v a n H e l t e n , Mndl. Spr., blz. 447.
Vgl. ald. blz. 452. - N a u t a , Taalk. Bredero, blz. 59, en 54. - K o l l e w i j n , Taal en Letteren
II, 25, 28/9, 31.
Van die verrijkerij gaf ik een massa voorbeelden uitvoerig in de lezingen, waar 't Overzicht
e

e

van staat in de Zwolse krant van 20 Nov. 1893, 2 Bijv., 2 kol. -
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Serm., bl. 117), in Gewoonten St. Truyen een keer of vier; in een Herenthalser stuk
(Belg. Mus.) een keer of drie.
(Zie v a n H e l t e n , Mndl. Spr., blz. 439.) e
In de XV eeuw en later is algemeen ‘haer’ - dat ook al voorkomt naast hun, hen
in de Alexander enz., vgl. v a n H e l t e n , blz. 439, k; en zijn Vondels taal, § 113,
en blz. 179. Bij Vondel staat natuurlik haer; daarnaast ook hen als dat.! en hun als acc. - ‘hoe
jonger de gedichten evenwel, zooveel meer verschijnt (haer voor 't fem. en) hun als
de
de
3 , hen als 4 nvl. - wel onder invloed van Hooft-z'n Waernemingh; zie verder
beneden! Bij Bredero: haar, heur, naast hen, hun, voor beide. Ook eens se als objekt, en
ook eens als dat. masc. - Vgl. N a u t a , Taalk. Bred., blz. 57.

Nu een overzicht van wat de grammatici uitdachten.
T w e s p r a e c k (1584): hen, henluyden; alleen in ablativo: van hun, hunluyden.
H o o f t 's W a e r n e m i n g h (1630?) XXXI: ‘my soude best duncken den Datijf
te maken hun in (Plurali) om hem te onderscheiden van den Acc.’(!!), (in t e n K a t e ,
Aenleiding (1723) I, 723/4.) - Dat is anders als taalwetten moeten van achter
gevonden! - En net zo:
V a n H e u l e (1626) wil: hun als datief stellen naast hen, acc., maar ook van
hun.
Zo ook A m p z i n g (1649), die evenwel als objekt ook opgeeft: ze ‘affixum
hebraeorum.’ L e u p e n i u s (1653) heeft alleen: hun, en ze.
Daarentegen de A n t w e r p e r B o l o g n i n o (1657) alleen: hen.
L. t e n K a t e (1723) geeft hen of hun ad libitum. A l b e r t h o m a zegt: hen! want in 't enkelvoud is 't hem. Waaruit schijnt te volgen,
dat men in 't meervoud ook gevoeglijkst schrijve... hen!! Z e y d e l a e r (1772) antwoordt daarop: neen, 't moet hun wezen, men zegt ook
hum voor hem... Bovendien: evenals nu ‘van hun’ verwandelt kan worden in hunner,
zo moet van hen opleveren: henner, en dat is er niet. Dus! - Hij zegt verder dat ook
ze mag gebruikt.
B o l h u y s (1793) heeft hun dat. naast hen acc., maar van, aan hun. Daar de latere grammatici achter de voorzetsels de akkusatief dekreteerden,
hebben ze natuurlik ook vastgesteld: van (etc.) hen. 't Fem. was zo bij deze heren.
T w e s p r a e c k : haar, haerluyden; als objekt ook ze.
V a n H e u l e : heur, heurlieden.
K o k (1649) voegt hierbij noch ze voor 't objekt, maar voor de datief geeft hij
alleen hun.
L e u p e n i u s kent alleen weer heur ‘om dattet naerder bykomt met het mannelijke
hunn als ook tot onderscheid van het byvoeuglyke dat wy schryven haar, en niet
heur.’(!!) Als objekt ook ze.
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T e n K a t e : haer, heur, ook wel in nadruk: haerlieden [ook bij 't m a s c .!]
B o l h u y s alleen haer. - ‘“haar” en “heur” is maar een verschillende tongval’,
daarom wil hij heur niet onderscheiden.
[En hen naast hun dan?! Maar dat wist hij mogelik niet, dat dit ook wisselvormen
in verschillend dialekt waren.]
Men merkt 't: dit onderscheid - waar de beschaafde spreektaal niet van weet - ‘van
hun en hen is van lateren tijd en vrij willekeurig, daar hun een dialektische bijvorm
1)
2)
is van hen, evenals schulp van schelp . Het is echter taalverrijking.’
3)
Terecht schreef C o s i j n - daarentegen - ‘zelfs n o o d l o t t i g e onderscheidingen
als tussen hen en hun, het possessieve hun en haar handhaafde (de Vries) als van
ouds bestaande taalregels, schoon ze zeer bepaaldelijk het werk waren der d o o r
h e m (de Vries) in abstracto zoo gesmade g r a m m a t i s c h e b e t w e t e r i j .’
Het beschaafde nederlands kent algemeen alleen hun; en ze, en hier en daar 'er.
‘Een Hollander kan... hen... in 't dagelijksch leven z o n d e r g e m a a k t h e i d
4)
n i e t gebruiken!’
hun, haar.
Ofr. hire, hiaere, hjar.
Osaks. ira, iro.
Oudlimb. iro.
Middellimb. har(e), here (Limb. Serm.); ho(i)r (Maastr. Stat.); vgl. K e r n , Limb.
Serm., blz. 118. Middelvlaams en noordeliker haere, hu(e)re, hoere, vgl. v a n H e l t e n , Mndl.
Spr., § 342.
e

In de XIV eeuw al d a a r n a a s t (hen), hun, in Brabantse stukken; en in 't
Limburgs, vgl. Taalk. Bijdr. I, 112. - Ook hon.
e

‘In de XVI eeuw ontmoet men nagenoeg bij elken auteur zulk een hun naast
haer, beide overal communis generis,’ v a n H e l t e n , Vondels Taal I, § 118; vgl.
N a u t a , Taalk. Bred., blz. 58.
Bij Vondel naast hun, voor 't fem. ‘meestal’ haer; doch ook haer voor 't masc. en
neutrum.

En nu de grammatici.
V a n H e u l e : masc. en neutr. haer, en fem. heur: ‘zo kan men het onder-

1)
2)
3)
4)

Dit analogon deugt niet; 't is evenals: gunter, (sunt(erklaas), in dialekt. 9

J a c o b s - K o e n e n II, blz. 113. - Vgl. ook T e r w e y , blz. 119. In de Gids van Nov. '92, blz. 242.
Dr. J.W. M u l l e r , Taal en Letteren I, 200.
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scheyt welk de Latijnen in die woorden maken ook mede bequamelic
1)
onderscheiden.’ Dus: Haere Vader Patres eorum, Heure Vaders Patres Earum. A m p z i n g gaf er bij: hun voor 't masc. en neutr.: ‘so wordt van eenen man
geseyd, het is syn vader, syne moeder: van velen, hun vader, hunne moeder: van
eene vrouw, haer vader, haere moeder, van veele, heur vader, heure moeder. En
noch: de Leeuwen loeren in hunne holen: de sonne steekt met haere stralen: de
Koeijen scheren het gras met heure tanden.’
L e u p e n i u s alleen: haar.
B o l o g n i n o : ‘heuren boek oft heur boeken; ende alsmen spréckt van 't gene
dat an veule toekomt, 'tzij vrouwen 'tzij mannen, salmen seggen, bij exempel hunnen
2)
boec oft hun boeken.’
T e n K a t e : ‘hoe v e r k i e s -je(!) die pronomina te onderscheiden?’ - ‘hunne (te
rng ziende op Masculina & Neutra), en hare of heure (omziende na Foemenina) in
't Hoog(dravenden) en Deft(igen), dog hare (zo wel wegens Masculina & Neutra als
Foeminina) bij den Gemeenz(amen) Spreekstijl.’ O u t h o f , H o o g s t r a t e n - K l u y t , B o l h u y s , e.a. geven hun naast haar ‘om
te onderscheiden!’
Nu is in 't beschaafd nederlands hun algemeen; en 'er, d'r wat famieljaarder.
de, den.
Ik kan hier volstaan met optegeven wat de g r a m m a t i c i er over dekreteerden. Zie verder hiervoor, blz. 47; en de daar opgenoemde literatuur.
P o n t u s d e H e u y t e r (1581) heeft het of dat eynde des jaers, die oude zede,
die eerste plaetse, den oude man, of d' oude man.
[den is vlaams-brabants, en toenmalig zuidhollands, vgl. V e r w e r (1707) en t e n
K a t e .]
T w e s p r a e c k : ‘Een drucker stelt voor op zyn boeck: Den bibel. De Overicheyd
doet de willekueren aflezen beghinnende Mynen heren de Borghemeesteren
ghebieden dat’... Dit is verkeerd. - ‘Maer deze achteloosheyd komt uit oorzaack
3)
datmen de jeught (j a d i e a l s c h o o n l a t i j n l e r e n ) gheen volkomen of
bestandighe vervoeghing ofte buighing der woorden en namen in Duits voorhoudt.’
V a n H e u l e : Eenige geleerden begeeren(!) dat men voor de woorden van het
manlic geslacht, welke met eene H. ofte met eene klinkletter beginnen Den soude
stellen, als Den outaer.... D e z e m a n i e r w o r t b i j d e G r i e k e n
4)
g e b r u y k t ... Daer zyn eenige welke achten dat men Den behoorde voor het
Ledeken des mannelicken geslachts te houden, ende willen ook mede,

1)
2)
3)
4)

Das ist ja des Pudels Kern! - Vgl. Taal en Letteren IV, 246.
NB. In Frankies-Saksies komt de (e)n achter bijna alle pronom., zelfs ‘den die-nen’ in
Vlaanderen. NB.!
NB.!
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dat alle Byvouglicke woorden van het manlic geslacht in En behooren te eyndigen
als volcht:
Manl. Den, eenen, mijnen, zijnen, goeden, vroomen.
Vroul. De, eene, mijne, zijne, goede, vroome.
Gener(lei). Het, een, mijn, zijn, goed, vroom.
A m p z i n g : altijd de, ‘ook voor de klinkers en de letter (h).’
L e u p e n i n s : Hier staat te verbeeteren het gemeene misbruik door
onbedachtsaamheid opgenoomen, als men zeggt, onsen vaader, uwen wille, daar
men moet(!) seggen, onse vaader, uwe wille. S é w e l (1708): ‘dusdaanig een wanspraak (is) zeer algemeen in zékere
voornaame stad van Holland.’
[Hij doelt op Rotterdam.]
Als objektsvorm in de
T w e s p r a e c k : den, de (man) en de, den vrouw N.B.! H o o f t , Waerneming: den, fem. de.
A m p z i n g : den, maar vooral als er een adjektief bijstaat, ‘valt het soeter de
aenklager [en ofnemer] naer de wyze van den noemer uytgesproken. Maar niet te
1)
vaak “om d e n v a s t e n r e g e l n i e t t e v e r b r e k e n , t o t n o o d i g e n
z i e r l y k o n d e r s c h e y d d e r g e v a l l e n .”’(!!)
T e n K a t e : den, maar een! K l u y t (1759) noemt ‘de’ wantaal(!) die van alle noordnederlanders gehoord
wordt; en bij vele noordnederlandse kluchtspelschrijvers voorkomt; en dan krijgt Jan
Vos er van langs, die geen latijn ook kende! En zo schrijft men noch in de spraakkunsten de als subjektsvorm, en den als
objektsvorm - tegen de algemeen beschaafdgesproken taal in.
Nu kan 't wezen dat een enkele beschaafde in zijn gewone spreektaal onderscheidt
hun van hen, hun van haar, de van den, onder d'invloed van de schrijftaal en mogelik
door jaren lang (ouwerwets) taalonderwijs. Maar dit doet aan 't a l g e m e e n
g e b r u i k van hun, en de niet af. Natuurlik, voor die hun en hen, enz. scheidt, voor
2)
die is 't een onderscheiding, met het volste recht: want alle taal is individueel.
Evenwel, bij de meesten die bewéren onderscheid te maken, komt dat idée vaak
van slecht, onnauwkeurig waarnemen. Ze zeggen b.v.: ‘gá tùssen hŭn ínstàan’, en
als men ze op dat ‘hun’ attent maakt, zeggen ze: ik heb duidelik gehoord dat ik ‘hen’
zei.
Dit bleek me meer-malen. En verscheidene germanisten die 'k er naar vroeg,
deden dezelfde ondervinding op.

1)
2)

NB.!
In zake o n d e r w i j s kan van taalnorm gesproken, niet om die evenwel d w i n g e n d
v o o r t e s c h r i j v e n , maar alleen om de leerlingen te doen w e t e n : z ó d o e t e n
s p r e e k t m i n o f m e e r ' t a l g e m e e n . - Zie wat algemene taal eigelik is, hierna,
blz. 54, 55.
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Eerst langzamerhand kon men ze overtuigen, en dan - zeiën ze me vaak - zelfs
taalkundigen - ‘nu zie-je eens hoe slordig we spreken. Ja daar staan we voor bekend.’
Dat zeiën dikwils mannen, die aannamen: ‘spreektaalwetten zijn natuurwetten.’
Of de ouwerwetse ‘g r a m m a i r e -r a i s o n n é e ’ ook nadélig werkt op goed
waarnemen, en gezonde taalkundige begrippen onmogelik maakt!
Om de taal met vormen te verrijken ‘ter onderscheiding der gevallen’, mengden de
heren t a a l m a k e r s de verschillende schrijvers-dialekten.
Wel eigenaardig dóen voor lui die in hun s t i j l leer waarschuwden voor
soloecismen en provincialismen en barbarismen; maar zíj verríjkten zo de algemene
taal immers?! Dubbel eigenaardig dan, omdat feitelik dus niet de ‘spraeckmakende
gemeente’ de taal maakt - al schreef en zei men dit wel meer dan eens met veel
pathos en retoriese frase! - maar de taalbeoefenaar in zijn ‘studeercel’! Nu leerde men dit de jongelui op de scholen; als die dan later gingen s c h r i j v e n ,
dan deden ze wel als hun onderwezen was.... zo vaak de natuur bij hun altans niet
1)
boven de leer ging. Maar triomférend roept dan nu dikwijls een grammaticus: ik
kan hun en hen, en hun en haar enz. enz. uit tal van ‘s c h r i j v e r s ’ bewijzen.
Gelukkig voor zo-iemand: want - schrijftaal is Allah! - en de grammaticus is zijn
profeet!
Maar 't systeem: uitzonderingen die niet de regel bewíjzen, maar als regel gesteld
worden, is en kan daarmee niet gerechtvaardigd! 't Kan niet ontkend of dit systeem heeft z'n bizonder gemak.
Men stuit bij schrijvers op ongewone woordvormen, dan onderzoekt men zelden:
is dit ook iets individueels van de schrijver? is 't ook dialekties? is 't misschien
archeïsties? is 't iets bizonders? of is 't wat gewoons, wat algemeens?
Men noteert 't. Ja, maakt er jacht op; hoe meer men er van vindt, hoe meer men
onze taal kan ‘verrijken’.
En komt men zo-iemand met statistiek aan, dan is 't: arithmetick in de taal?! weg
2)
er mee! .
Zo staat de optatief in plaats van de indikatief: wat d'een-of-andere

1)

2)

Alle ‘dichters’ in proza en poezie; vgl. o.a. Taal en Letteren I, 19 (N. Beets); - II, 160, 201; III,
37-41; IV, 68/9! 230; IV, 76 (Da Costa); - III, 331 (de Génestet); - IV, 230 (Hooft, Vondel,
Vosmaer, Multatuli, enz.); - 236 (Antonides, Haverschmidt, enz.), enz.
B e c k e r i n g V i n c k e r s contra C o s i j n , in Taalstudie V (1884), 276.
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taalwetenschappelikheid wel wou dat taal was, dekreteert-ie liefst als n o r m ! 't Bleek
uit 't vorenstaande.
Maar men kent immers allang wat beters als die dogmatiek-metode, men heeft
allang juister inzicht in taal? 1)
Lambert ten Kate schreef voor 150 jaar al ‘dat men de Taelwetten of
Taelgebruiken moet vinden en niet maken.’ En nu mag dit bij hem noch meer
teoreties gezeid als prakties gedaan te vinden wezen; hij mag er zich lang niet
2)
overal aan gehouën hebben, - zijn prinsiepe en z'n streven was 't!
3)
En Grimm had dezelfde ideeën; hij vooral ; en z'n meestanders: die velen, die
4)
studie van germaanse en indogermaanse filologie maken .
Maar vooral en hoe langer hoe konsekwenter streven de zogenoemde
5)
‘N e u g r a m m a t i k e r ’ er naar, inzonderheid om deze wetenschappelike metode
6)
te volgen bij de studie van de eigen levende taal .
Wat bleek nu daaromtrent in zake het nederlands?
Onze spraakkunsten lei ik open in 't hier vorenstaande; wat zou er noch aan de
dag komen als men ook eens doorging de studieboeken, voor d'onderwijzers en de
schooljeugd bepaaldelik?
Wel veel gepraat over ‘Taalwetten van achteren te vinden’, over ‘Levende taal’,
7)
over ‘Spraeckmakende gemeente en 't erkennen van derzelver rechten’ .
Maar aan hun praktijk zou men niet zeggen dat er een betere metode van
taalstudie bestaat dan die 'k hiervoor karakteriseerde.
De meesten hutspotten toch heel gemoedelik resultaten van 't nieuwe in 't ouwe
8)
systeem ; zonder zelfs te merken hoe die ouwe taalbeschou-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Passim; b.v. I Voorreden *** 4, v. - blz. 13.
Vgl. I, 14.
1

Vgl. Grammatik (1819), Einleitung.
Vgl. P a u l , Grundriss der Germ. Philol. I, 87/8, o.a. 2

Vgl. P a u l , Grundriss I, 121. - Maar vooral zijn Prinzipiën, (1886). Ik noem maar een paar namen. Men kan meer vinden in de genoemde Grundriss, o.a. pl. I,
95, i.m.
En over de Neugrammatiker ook v.d. B o s c h , Pleidooi voor de moedertaal, 45, vv., 39, vv.Vgl. v a n d e n B o s c h , Pleidooi, vooral; zie ook Taal en Letteren II, 315, en passim.
Zie Taal en Letteren, passim.
En o.m. ook de brosjure van J o h . F r a n c k , Notgedrungene Beiträge zur Niederl. Etymologie.
Eine Abrechnung mit prof. dr. J a n t e W i n k e l . Zie ook verder F r a n c k , B r u g m a n n , en S t r e i t b e r g passim in de Indo-Germ.
Forschungen, Anzeiger vooral - enz. enz.
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wing voor hun onmogelik wordt als de nieuwe resultaten, naar ze zelf erkennen,
juist en waar zijn.
't Nederlands schijnt onder de klassieke vloek te liggen!
Hoe lang zal 't er noch onder blijven?

II
De nieuwe taalwetenschap heeft allereerst een andere metode: dezelfde die men
ook volgt, tegenwoordig, in de natuurwetenschappen:
eerst 't grootst mogelike getal feiten konstatéren, vóór-en-aleer men gaat
redenéren.
En men begint natuurlik met wát te konstatéren is, wat we kúnnen waarnemen:
met het nú.
1)
Van 't nu uit is 't alleen mogelik het vroegere te verduideliken ; daarom doet men
wat Brugmann zo eigenaardig noemt: ‘die Projektion der Gegenwart auf die
2)
Vergangenheit’ .
't Nu, niet 't Verleden als norm. Waar, in welke wetenschap, stelt men toch de
3)
oudere toestand, als algemeen maatgévend, als norm, voor de tegenwoordige? .
Z ó -d o e n maakt Taalstudie tot een w e t e n s c h a p , naast de anderen; stelt zijn
4)
resultaten n a a s t en g e l i j k met die van de natuurkundige wetenschappen .
Men is dus de tegenwoordige levende talen en dialekten gaan waarnemen, zoveel
men kon; heeft die onderling vergeleken; en met die van vroeger tijd. En dit over
een groter oppervlak dan ooit tevoren: 't indogermaanse gebied over z'n hele
uitgestrektheid.
En dit kreeg men tot uitkomst:
A l l e t a a l i s i n d i v i d u e e l : elk spreekt zijn eigen taal; en die verschilt van
zijn buren in meerdere of mindere mate, naar de invloed die men op elkaar heeft.

1)
2)
3)

4)

Vgl. in Taal en Letteren, o.a. I, 52; II, 315, 338 noot, 359; en passim noch: verscheiden
staaltjes.
Indo-Germ. Forschungen I, blz. IX. Hier moet vooral S w e e t , met name de ‘New English Grammar’ aanbevolen (vgl. Taal en
Letteren II, 354; L o g e m a n , ald. III, 60; S t o f f e l , Museum I (1894), kol. 442, vv.) - ‘Die
lectüre diese(r Aufsätze) mag namentlich denjenigen als g e g e n g i f t empfohlen werden,
die gewohnt sind, immer zuerst an die alten Sprachen zu denken’, (B r u g m a n n -)
D e l b r ü c k , Indo-Germ. Grundriss III (1), blz. 73 noot.
Vgl. vooral P a u l , Prinzipien, Einleitung, S. 3.
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1)

P a u l heeft in zijn P r i n z i p i e n d e r S p r a c h g e s c h i c h t e dit bijna in alle
2)
richtingen konsekwent uitgewerkt, en uiteengezet .
A l l e t a a l i s i n d i v i d u e e l . Ook dichtertaal, evengoed als elke andere; zelfs
bij uitstek is die individueel: de dichter denkt en zegt juister, mooier vooral ook:
gedachten, die hij - en geen ander - zo uit.
Dichters zijn er niet velen. Maar elk heeft wat ‘dichterliks’ in zich, in d'een-of-andere
tijd van 't leven. De eene vaker, d'andere zelden, vaak maar voor een enkel
oogenblik. Elk kent zo'n moment, dan spreekt hij ‘dichtertaal’, artistiek. In zijn goeie
oogenblikken, als hij in stemming is, dan zegt hij niet wat mooi is, hij uit 't mooie!
En naar elks individualiteit zal dat anders wezen, zich anders onderscheiden van
't overige.
Dichters zijn eksepsies - hoe is dan die individuéle dichtertaal de algemene? Is een
mengelmoes, een ‘koes-moes’ van enige, van tientallen dichtertalen, van meer dan
een eeuw, - de algemene? - Hoe kan nu ooit, wat min of meer bizondere mensen,
die in hún taal zeien wat ze voelden, en in hun táal voelden wat ze zeien zoals geen
't nà kan doen, - hoe kan dat voor de algeméne gedekreteerd?!
Wat moet men dan houden voor de algeméne taal, over zeker oppervlak van
land?
Met d e z e l f d e wetenschappelike metode, niet natuurlik de taal van deze of
gene dichter, niet de artistieke taal die éen spreekt in z'n beste ogenblikken, of die
deze-en-gene ‘ten beste geeft’ op de kansel, voor de balie, bij een graf, of in een
toast; noch minder een mengseltje van die enkel-taaltjes, van die eksepsie-taaltjes.
Maar de taal van a l l e n , ontdaan van bizondere persoonlike eigenaardigheden:
3)
- het gemeensoortige dus - d.i. de SPREEKTAAL , de

1)

2)
3)

Vgl. ook (B r u g m a n n -)D e l b r ü c k , Indogerm. Grundriss III (1), blz. 69: ‘Die theoretischen
Grundlagen sind am besten in (diesem Buche) dargestellt... Der Hanptwerth des Bnches
besteht in in der konsequenten... Durchführung eines richtigen Grundgedankens...’ S t r e i t b e r g , Indogerm. Forsch. I, Anzeiger blz. 108: P's Prinz. fassen die leitenden Ideeen
in musterhafter Weise zusammen.
Ik verwijs naar dat boek, voor meer en vollediger bericht.
Allang erkent men deze als de enig toongevende. Vgl. Taal en Letteren II, 315, en 313 noot.
Wel wat optimisties schreef Dr. J.W. M u l l e r (ald. I, 207) ‘I n a l l e n g e v a l l e zal (dit)
ook thans wel a l g e m e e n e r k e n d worden.’ - Onder de zogenoemde Germanisten wel,
- maar.....! Zie waarvoor die algemene taal goed is, hiervoor blz. 50, noot 2; en T. en L. II, 350, noot 3.
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gewone. Die dus ‘im grossen und ganzen’, algemeen is aan alle sprekers, die wonen
over zekere oppervlak van grond.
Bij en dóór die-kunstenaar-is, kan déze taal ‘kunst’ worden, van-zelfs! Maar de
taal van 't algemeen is geen kunst.
1)
Hoe zou kunst: wat bizonder individueel is, algemeen kunnen wezen of worden?
Dat raakt evenwel de ‘kunst’: waar ik niet op inga, hier.
Die algeméne taal is voor 't héle nederlandse volk het beschaafd gesproken
nederlands.
Al scheelt 't heel weinig, niet overal is die taal gelijk; véél loopt 't niet uiteen: 't meest
in uitspraak noch; heel-heel weinig in woorden.
Daarom verstaat een Zeeuw ook een Groninger, een Limburger een
Noordhollander; een Utrechter een Fries, en een Brabander een Drenter.
Men kan er de invloed van de volkstalen, van 't fries en saksies en frankies in
opmerken. Zo is er te onderscheiden een ietwat-fries klinkend nederlands, ietwat
saksies klinkend, en ietwat frankies klinkend, al naar mate de spreker meer onder
de invloed heeft gestaan of staat van de taal in Friesland-Holland, van
Overijsel-Gelderland, of van Brabanten zuideliker.
Deze beschaafde nederlandse dialekten v o r m e n allen samen h e t
(zogenoemde) algemene nederlands naast de in beperkter gebied algemene
2)
volkstalen: het fries, saksies en frankies .
Dit heel-in-'t-kort over methode, en algemene taal en beschaafde dialekten; voor
deze behandeling van de ‘naamvallen’ dunkt me, vol-

1)

2)

Dat men dacht: algemene taal is kunst, m o e t kunst wezen, kwam doordat men een mengsel
van talen van ‘dichters’ voor de a l g e m é n e taal hield - (zie hiervoren, blz. 38, 54) - à l'instar
van 't klassieke latijn.
Er zijn er noch wel die dat denken! Natuurlik zijn er meerderen noch, die hutspotten - zie hiervoor, blz. 52/3, - en zeggen: onze
algemene s c h r i j f t a a l is w a t a n d e r s als onze s p r e e k t aal: 't eerste is kunst! [Een
mengseltje van dichtertalen zou dat natuurlik toch n o o i t wezen! Maar dan moet men er
noch bij weten hoe de heren taalmakers en taalverrijkers noch er mee om geknutseld en mee
om geleefd hebben! Wat ‘schendende handen díe hebben durven slaan aan heerlike
dichtertaal’!]
Die praten dan ook van: overdrijving van de waarde van de spreektaal!!!
Natuurlik ook deze in dialekten weer, maar weinig onderling verscheiden. En tussen de
zogenoemde drie volkstalen zijn overgangsdialekten. Zie over de grenzen, enz. vooral J o h . W i n k l e r , Oud-Nederland, blz. 45, vv.
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doende. Uitgewerkter hierover in 't Hoofdstuk: ‘Wat is taal, enz.’: zie 't Overzicht in
v a n d e n B o s c h , Pleidooi, Bijlage, blz. 70/1. -

III
Wat valt nu omtrent naamvallen in het algemeen-nederlands op te merken?
Dit.
Dat als we kategories de woorden bijeenzetten -: de mannelike, vrouwelike,
onzijdige substantiva, de adjektiva, numeralia, lidwoorden pronomina, - verre,
verreweg de meesten maar éen vorm hebben.
1)

Zo de SUBSTANTIVA, in 't enkelvoud als in 't meervoud .
In een bizonder geval is er hoogstens een bijvorm: en wel bij een bepaalde soort
van persoonsnamen, die òf eigennamen zijn òf 't karakter er van hebben. Hij komt
2)
voor bij mannelike en vrouwelike woorden in 't enkel- en meervoud ; - natuurlik niet
bij onzijdige. Bovendien noch alleen als de bezittersnaam voorafgaat:
Jans pet, - Maries japon, - ('s) vaders knie, - 's konings verjaardag, 3)
('s) koningin(ne)s verjaardag, - ('s) moeders pappot, - moe's hoedje, 3)
moe's arm, rijkelui's wens, - jongelui's partij, - armelui's kinderen, - de
Ruyter's heldendaden, - m'n broers hoed, - je, uw moeders bijbel, - mijn
ouwe tante's erfenis, - zijn vrouws moeder.

Opmerking 1. In de konstruksie achter wat, wat'n, veel, enz. zijn de
woorden: goeds, moois, leliks, nuttigs, lekkers, fraais, grappigs, verkeerds,
kortafs, enz. substantiva neutr. gen.; dit blijkt duidelik hieruit dat men
zonder enig gemoedsbezwaar kan zeggen: het kortafs, degeliks enz.
dat-ie in zijn doen en laten heeft, - nieuws is er niet, - beroerds is er in de
wereld genoeg, - verkeerds kan men er niet in vinden, - wat kost dat
moois, - soortgelijks noch, - enz. enz.

1)

2)
3)
3)

In een enkele ouwerwetse spraakleer staat hier ook al iets van, maar....!
Vgl. b.v. J a c o b s -K o e n e n , § 553: ‘in de pluralis bestaan er geen verbuigingsuitgangen
meer.’ - B o s , I, blz. 43 i.f. - T e r w e y , blz. 80, enz.
Vgl. Taal en Letteren II, 344/5; IV, 97, noot 1.
Foneties vaak mû-s (met gerekte (- geschliffenen -) klank naast mûs.
Foneties vaak mû-s (met gerekte (- geschliffenen -) klank naast mûs.
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Deze -s is een levend suffix om van adjectiva neutra-substantiva te
maken.
Bij deze horen de substantieven zaaks, soeps, die men in zover
onderscheiden moet van de voorgaande, als ze alleen voorkomen in een
paar vaste kombinaties, na veel, weinig, en een paar dergelijke, als: niet
veel zaaks, - weinig soeps, en de stereotiepe frases: uur gaans, - tot ziens, weerziens, - op beziens,
- tot vervelens toe.
Dit alles hoort bij de woordvorming besproken; vgl. Taal en Letteren II,
316, vv.

Opmerking 2. Bijwoordelike uitdrukkingen zijn: 's nachts, - 's avends, 's morgens, - 's jaars zoveel, - 's weeks vier gulden, - 's anderen daags,
- 's zomers, - 's winters, - enz., dezer dagen, enz. - van ouds, - enz.
Deze horen onder de bijwoorden; bij de woordvorming moeten ze
besproken.
Evenzo: ten bate, - ten gunste, - ten overvloede, - ten slotte, - van harte,
- op straffe, - naar mate, - in gemoede.
Archeïstiese uitgangen zijn er noch bewaard in enkele kombinaties:
's lands wijs, 's lands eer, - 's mensen lust is 's mensen leven, - 's rijks
belastingen. in den vreemde, - om den brode. Niet heel veel meer vindt men in de levende taal van deze soort.
De enige verandering bij ADJECTIVA is dat ze soms op een -e(n) uitgaan.
Hierin stemmen de beschaafde dialekten - wat als van-zelf spreekt - niet met
elkaar. Van Friezen hoort men vaak die zonder -e, in zuidelik-Nederland en
1)
Vlaanderen(?) daarentegen meer met -e(n) .

Opmerking. ‘Ouwer gewoonte’, - ‘onverrichter zake’, en noch een paar
van dergelijke uitdrukkingen horen onder de bijwoorden.
Van 't LIDWOORD komt in een paar vaststaande uitdrukkingen noch wel een vorm
op s voor:
's konings, ('s) koningins verjaardag, - 's rijks belastingsstelsel, belastingen.
-

1)

Vgl. Taal en Letteren II, 327 noot 1; 328 noot 3 vooral.
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En in termen, spreekwoorden, enz., als:
's werelds loop, 's mensen lust is 's mensen leven, - 's levens zoet en
zuur, - langs 's Heren straten boemelen, - 's lands wijs, 's lands eer, 's
Lands welvaren. -

Opmerking. De 's in 's morgens, 's avends enz. is een adverbiaalteken.
Vgl. Dr. Hoogvliet, Kollewijns Taalbeweging, blz. 29, hoe die ook ontstaan
kon wezen.
Ook hier blijkt 't nauwe verband tussen woordvorming en zogenoemde
fleksie, waarover Taal en Letteren II, 314/5, 343, vv.
In enkele archeïsmen komt noch de vorm den voor, vooral in zuidelike streken:
ook hierin stemmen de beschaafde dialekten niet met elkaar overeen.
Soms is 't ook een individuele eigenaardigheid van personen die veel boeketaal
gewend zijn. Zo hoort men wel:
in den vreemde, - voor den dag, - aan den drank, - uit den aard, - den
eerste Januari, - voor den duivel, - voor den donder, - onder den duim, 't hek is van den dam. Dit schijnt vooral voortekomen als den voor een d-, of voor een klinker - ook voor
een h? - staat. Vgl. Kalff, Gids, Jan. 1892, 132.

Opmerking. Ten en ter zijn natuurlik nevenvormen van te, als voorzetsels
in bepaalde kombinaties. Vgl. Taal en Letteren II, 342.
1)

2)

De PRONOMINA p e r s o n a l i a hebben naast de subjektsvorm een andere:
ik, 'k: mij, me, - wij, we: ons, - enz.
Maar u en je staat alleen.
Bij deze pronomina hoort noch in een enkele verbinding een vorm op s, die te
‘vergelijken’ is met ‘Jans pet’:
mijns, zijns, uws, jouws, huns gelijke.

1)
2)

Over de Pronomina zie men vooral Dr. K o l l e w i j n hiervoor, blz. 19.
De term s u b j e k t s -v o r m geef ik voor beter; hij kan er mee door; ‘o b j e k t s v o r m ’ voor
d'andere niet, dan is ‘b i j v o r m ’ beter; of ‘v e r b o g e n ’??
Hier terloops al de regel - als bewijs daarvoor - als subjekt staat de eerste, maar zowel als
o b j e k t , als d i r e k t e b e p a l i n g (alias: belanghebbend objekt!), en n a e e n
v o o r z e t s e l , en als zogenoemd n a a m w o o r d e l i k d e e l v a n 't g e z e g d e staat
altijd de twede.
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P r o n o m . d e m o n s t r . hebben bij sommigen, hier en daar in enkele archeïsmen
noch ouwe vormen:
mag ik je 't bij deze(n) geven.
Andere archeïsmen noch vindt men bewaard in oude spreekwoorden of
spreekwijzen:
1)

wiens brood men eet, diens (wiens) woord men spreekt.

Bij de P r o n o m . i n t e r r o g a t i v a komt een enkele maal ook noch de genoemde
s voor.
wies hoed leit daar? - welke's? Daarnaast zeggen verscheidenen, maar v o o r n a m e l i k in Holland, ook ‘wiens’
in dit geval.
Beide schijnt h o l l a n d s - n e d e r l a n d s te wezen.
Veel algemener is wie-z'n.
P r o n o m . r e l a t i v a hebben maar een vorm, vgl. hiervoor, blz. 34.
Bij de P r o n o m . i n d e f i n i t a komt de boven (blz. 56) genoemde s noch wel
voor, vooral als men bij de bezittersnaam andere woorden (adjectiva, of zo) koppelt.
Anders is meest 't verband door z'n, enz. uitgedrukt, zie hiervoor, blz. 35.
zeker iemands handschoen had-ie in z'n borstzak, - in een anders
portemonaie, - elk-en-een-ieders mening, - elks roeping is, - allemans
gading, - op een andermans zeggen afgaan.
Ik geef hier een proeve, die niet volledig is. Maar elk kan die kompleteren, als hij
nagaat in hoeverre wat hij hoort in zijn kring, overeenstemt en verschilt met 't hier
meegedeelde.
En als nu ieder opgeeft wat hij opmerkt, krijgen we - maar ook zo alleen - een
volledige spraakleer van de beschaafde nederlandse dialekten, d.i. van 't
algemeen-levende-nederlands.
Elke bijdrage, die men me daarvoor wil sturen, zal welkom wezen.

1)

't Spreekt, dat deze niet opzettelik veranderd mogen worden: dat zou weer grammaire
raisonnée wezen. Ik moet dit er hier wel bijvoegen, nu zelfs een den Hertog tegen de
Spelling-Voorstellen in zake 't geslacht in soortgelijke vaststaande uitdrukkingen
aanvoert: wordt nu voortaan de voorzichtigheid de vader van de porceleinkast?
Die den Hertogs-metode is niet onaardig: op zíjn manier geredeneerd, moet den Hertog
voortaan schrijven (en zeggen!):

‘Om de wille van de smaar ‖ Likt de kat de kandelaar!’
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Alleen, er moet zuiver waargenomen. En s c h e r p , z u i v e r w a a r -nemen is niet
gemakkelik, bijna onmogelik zelfs als men noch vol zit van 't ouwe onderwijs in de
1)
schrijftaal en spraakkunsttaal: boven schreef ik er iets over. Maar ook dat
aangewende gebrek is te verléren.
Ik hou me daarom ten slotte aanbevolen voor elke bijdrage, welke ook, en van
wie ook.
Zo weinig vormen in 't nederlands - ondanks de spraakkunsten, en de heren
grammatici. En nu 't gebruik van dat alles noch? - Ondanks de watervrees van velen voor 't
arithmetiese, een klein statistiekje.
Die tegenstanders de mond wil stoppen, moet liefst meel van hun eigen molen
hebben. Daarom koos ik dan ook een bladzij-of-wat uit een paar auteurs; natuurlik
uit die zo veel mogelik de gewone beschaafde spreektaal schrijven.
Bij 't waardéren echter moet dit v o o r a l in 't oog gehouën, dat die auteurs toch
noch min-of-meer artistiek, d.i. kunstvol, - een enkel maal min of meer de ouwerwetse
schrijftaal ook noch wel schreven.
2)
3)
Ik nam tien bladzijën van Weruméus Buning. En een zes-tal van Nicolaas Beets ;
daaronder ook het ‘In Memoriam Abrahami Scholl van Egmond’ - dat wel geen
spreek-nederlands is, maar zeker min of meer retories.
Wat van de algemene beschaafde spreektaal afwijkt, zullen we er dus af moeten
rekenen.
Maar al doet men dit niet, dan zal toch voor die ogen heeft om te zien duidelik
wezen, dat zelfs ook dáar - in die retoriese boeketaal - de zogenoemde verbogen
vormen verreweg in de minderheid zijn.
Bij Weruméus Buning staan dan op tien bladzijën, in allerlei betrekkingen tot de
andere omgevende woorden, onveranderd:

196 volgens de Vries-te Winkel zogenoemd mannelike.
Van Drummelen 1. - Klabberdos 16. - Hazelhoff 6. - Johannes 3. - Klankverloren 2.
- sergeant (sersant) 27. - sergeant-schrijver 9. - bootsman

1)
2)
3)

Blz. 50/1.
De reis van Bootsman Klabberdos. - Zie Analecta II, blz. 15 tot-en-met blz. 24.
Cam. Obsc. 1880, blz. 230-233; 269, 270. -
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25. - officier 2. - veldwachter 4. - diender 1. - meneer 8. - erfgenaam 3. - heer 7. heere 1. - kerel 4. - stumper 1. - man 4. - dokter 1. - domenie 2. - secretaris 1. notaris 7. - facteur 1. - brievenfacteur 1. - uitdrager 1. - koopvaardiman 1. voet 1. - hals 1. brief 5. - hoed 1. - zak 1. - omslagdoek 1. - stoel 2. - spiegel 1. - lessenaar 1. almenak 1. - bladwijzer 1. wal 5. - weg 1. - zeedijk 1. tijd 3. - dag 9. - morgen 2. dronk 1. - drank 3. - borrel 2. - mist 1. kant 1. - naam 1. - schrik 1. - zin 1. - keer 6. - boel 2. - hekel 1. - 91 door hun als
vrouwelik aangegevene:
tante 7. - vrouw 2. - juffrouw 1. - familie 1. - Tromp 2. hand 1. - stem 2. - taal 1. kamer 1. - plaats 4. - lucht 1. - negerij 1. - klok 1. ellende 1. - ziekte 2. - begrafenis 1. - vrees 1. - hoop 1. - erfenis 3. - zaak 2. - helft
1. - wet 1. - manier 1. - orde 1. - wereld 4. - natuur 6. - reis 2. - last 1. - grap 2. drukte 1. - titelatuur 1. paraplu 1. - jas 2. - mouw 1. - pet 1. - karpoetsemuts 1. - kleeding 1. - kleedij 2.
- burgerkleedij 1. parade 1. - comedie 1. gerechtigheid 4. - moeilijkheid 1. - geleerdheid 1. - ordentelijkheid 1. fatsoendelijkheid 4. - waarheid 1. - kleinigheid 1. - zwartigheid 1. - rampzaligheid 1.
- benauwdheid 1. administratie 1. - communicatie 1. beschrijving 1. - aanraking 1. - peiling 1. - beweging 1. -

En 104 neutra. mensch 3. - vrouwspersoon 1. - volk 2. - Amsterdam 1. lichaam 5. - hoofd 2. - hart 2. - oog 1. leven 1. - poosje 1. - uur 1. - sterfgeval 1. - overlijden 1. - uiteinde 2. - einde 2. eind 1. - testament 3. - geld 4. huis 2. - heerenhuis 1. - gebouw 1. - kantoor 1. - magazijn 1. - dorp 1. - binnenland
1. - gras 1. oorlogschip 1. - boord 7. - anker 1. - touw 1. - driestrengs 1. - mes 1. kostuum 1. - doek 1. - fluweel 1. - zij 1. - stuk 1. - politiek 1. woord 1. - voorbeeld 1. - argument 1. - middel 1. - idée 2. - soort 4. - plezier 1. werk 2. - rantsoen 1. - fatsoen 1. neefke 3. - jongetje 2. - meneertje 1. - schepseltje 1. woordje 1. - schepseltje 1. - spulletje 1. - beetje 1. gevoel 3. - gehuil 1. - gebrek 1. - geplooi 1. bericht 1. - begrip 1. verlof 3. - verzoek 1. - verband 1. tekort 1. - paar 1. -
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't sekure 1. - z'n positieve 1. -

41 meervouden.
burgers 1. - kerels 3. - kleermakers 2. - dames 1. - ouders 1. plunjes 1. - letters 2. - stippeltjes 1. menschen 3. - heeren 1. - advokaten 1. - vrienden 1.
oogen 2. - handen 2. spullen 2. - burgerkleeren 1. - handschoenen 1. - verlofpassen 1. - dingen 1. zaken 1. jaren 1. - dagen 4. woorden 2. - complimenten 1. - kuren 1. begrafenissen 1. - kanten 1. - gaten 1. -

780 zogenoemde pronominale adjectiva, pronomina, articula, mijn 18. - m'n 4. zijn 9. - z'n 5. haar 7 ik 132. - 'k 1. - we 30. - jij 8. - u 10. - je 56. - jullie 2. hij 24. - zij 1. - ze 50. zelf 2. - elkaar 1. die 22. - dat 61. - wat 30. deze 2. - dit 4. - het 47. - 't 5. - de 103. - een 82. - geen 9. - zoo'n 16. men 5. - ieder 1. - iedereen 2. - ander 3. alles 3. - veel 4. - veul 1. - zooveel 1. - zooveul 1. - niets 1. - niks 4. beide 1. allerhande 1. beiden 2. -

59 adjektieve vormen op -e.
manhaftige 1. - eenigste 1. - voorste 1. - laatste 1. - onderste 1. - hooge 4. - weledele
1. - slepende 1. - verstopte 1. - japanneesche 1. - gladharige 1. - vlugge 1. - zachte
1. - dikke 1. - pleizierige 1. - kernachtige 1. - zoogenaamde 1. - politieke 1. - eigenlijke
1. - aardige 1. - eerste 3. - heesche 1. - fatsoenlijke 1. - groote 1. - kleine 1. - goeie
1. - beste 1. - onnozele 1. - zware 1. - magere 1. - witte 1. - zwarte 2. - blauwe 1. ouwe 4. - heele 2. - innemende 1. enkele 1. - alle 1. - zulke 3. - andere 2. - eene 2. - zijne 2. - onze 1. -

67 adjectiva en participia en numeralia.
goed 6. - oprecht 1. - waar 1. - bang 3. - treurig 1. - dood 5. - dronken 1. - lang 1. bijgenaamd 2. - aardig 1. - gunstig 1. - pleizierig 2. - opgewonden 1. - dik 1. - zwaar
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1. - breed 1. - stijf 1. - blauw 1. - helder 1. - winderig 1. - noodig 2. - vreemd 1. - raar
1. - jammer 1. - warm 1. - deftig 1. - mooi 1. - klein 2. - arm 1. -
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rampzalig 2. - uitstekend 1. - juist 1. - precies 1. - bezig 1. - cellulair 1. - meer 1. klaarder 1. - mooier 1. - zijden 1. gekleed 1. - gevangen 1. - gepolitoerd 1. - overleden 2. - eerst 2. - eigen 2. genoeg 1. acht. - veertien. - twee. En daartegenover komen voor, geen enkel substantief in veranderde vorm, dan
alleen: (van mijn) moeders kant.

14 adjektiefvormen op -(e)n.
weledelen 4. - vasten 1. - lastigen 1. - volgenden 1. - grooten 1. - laatsten 1. - mooien
1. - goeien 1. - ouwen 1. - duffelschen 1. - vriendschappelijken 1.
Dan noch 41:
den 31. - dezen 2. - dien 6. - iederen 1. - zekeren 1. -

Van de pronomina noch 68:
me 27. - mij 6. - ons 5. - hem 10. - 'em ('m) 4. - hen 1. - zich 3. - mezelf 6. - jezelf 1
- m'n eigen 1. - z'n eigen 2. - haar eigen 2. En: deszelfden 1. - deszelfs 1. Zodat S.E. & O. op 1474 woorden maar 126 verbogen vormen komen; daaronder:
deszelfs, deszelfden, - wat natuurlik geen algemene spreektaal is - en 55 vormen
op de welbekende en veelbesproken -n. Waarmee 't getal vermindert tot op 69.
Dan rekenen we nu maar niet de overtollige -e in 't femin.
En bij Beets staan zo op 6 bladzijën onveranderd:

127 mannelike volgens de Vries- en-te Winkel.
vriend 18. - broeder 2. - man 5. - kerel 2. - jongen 1. - jongeling 2. - vader 1. voerman 1. - dokter 1. - Heiland 1. - examinandus 2. - prof 1. - pedel 4. - lijder 1. ziekentrooster 1. - tuchtknaap 1. - gek 1. - satelliet 1. - toehoorder 1. - vleier 1. vertrouweling 1. - leelijkerd 1. - zwartrok 1. - kwelgeest 1. - slachtoffer 3. - candidaat
10. - heer 1. - mijnheer 1. - menheer 1. - meheer 4. - stommeling 1. - getuige 1. gedaagde 2. - kleine 2. - grootere 1. - brave 1. - geexamineerde 2. - kolonel 1. Macquelin 1. - Broers 2: - Schreuder 1. - Possel 1. - Bram 1. mond 2. - voet 1. - arm 1. - traan 1. eten 1. - wijn 1. - toast 2. - triomf 1. vloer 1. - stoel 1. - weg 1. nachtegaal 1. morgen 1. - zondagmorgen 1. - dag 1. - leeftijd 1. tred 1. - pas 1. - graad 1. - naam 1. - dank 1. - stand 1. -
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blik 1. - raad 3. - lof 1. - glimlach 1. - ernst 1. - regeeringsvorm 1. Voerweg 1. - Deyl 2. - Februari 2. - April 1. -

101 vrouwelike volgens diezelfden:
dame 1. - dochter 1. - juffrouw 3. - hospita 2. duif 1. hand 1. strop 1. - das 2. natuur 1. - jeugd 1. - ure 1. stad 1. - poort 1. - kerk 1. - straat 1. - plaats 1. - kostschool 1. - societeit 2. begrafenis 1. - groeve 1. - drowsky 1. - deur 4. - kamer 5. - fakulteitskamer 1. - trap
2. - bank 1. - pijnbank 1. - tafel 3. - bel 1. - examenbel 1. - thee 1. - druk 1. - uitgave
1. madera 1. - cantemerle 1. - flesch 2. schaar 1. - reeks 1. spraak 1. - moedertaal 1. - hartetaal 1. - uitspraak 2. - wijsbegeerte 1. denkwijze 1. - gedachte 1. - smart 1. - hoop 2. - vreugde 1. - angst 1. - liefde 2. rust 1. - troost 1. betrekking 1. - stemming 1. - beweging 1. - ondervinding 1. - poging 1. - buiging
1. - vergelijking 1. - hoogachting 1. omstandigheid 1. - vlugheid 1. - gekheid 1. - geheimzinnigheid 1. schrimpeljeuzigheid 1. - stommigheid 1. - opgewondenheid 1. - vroolijkheid 1. verliefdheid 3. grootte 1. - stilte 1. - menigte 1. operatie 1. - harmonie 1. - kwitantie 1. - forducie 1. - illusie 1. - osteologie 1. functie 1. Mei 1. -

En 116 neutra.
mensch 2. - kind 1. meisje 3. hoofd 3. - gelaat 2. - gezicht 2. - hart 5. - aangezicht 1. - uitzicht 1. - uiterlijk 1. jaar 2. - oogenblik 2. - kwartier 1. horloge 1. hôtel 1. - bed 1. - venster 1. - glas 1. terras 1. denkbeeld 1. - beeld 1. - woord 3. - boek 3. - boekdeel 1. - zegel 1. gild 1. - ding 1. - voorwerp 1. - punt 1. - nadeel 1. ziekbed 1. - sterfbed 1. - graf 4. - kerkhof 1. - gebed 1. - leven 1. - vaderland 1. verlies 1. - vonnis 1. - examen 4. - candidaats 1. - latijn 2. -
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college 1. - dictaat 1. - register 1. - georgel 1. - lied 1. - gezang 1. - licht 1. - werk 1.
geluk 1. - gemak 2. - gebruik 1. - geweld 1. - genoegen 1. - gevoel 1. - verhaal 1.
- vertrouwen 1. voetreisje 1. - buitentje 1. - plekje 1. - ankertje 1. - kamertje 1. - zweetkamertje 3.
- oortjes doossie 1. - vrouwenportretje 1. - kleintje 1. Cicero'tje 1. - Gerritje 2. spreken 1. - vragen 1. - doorslaan 2. tweetal 1. - beetje 2. kwart 1. - paar 1. echte 1. - ergste 1. - hollandsch 2. Gelderland 1. - Nederland 3. - Ubbergen 2. -

82 meervouden.
medebroeders 1. - luidjes 1. - toehoorders 1. - meisjes 1. - oogjes 1. - buitentjes 1.
- illusies 1. jongelui 1. menschen 3. - vrienden 6. - artsen 1. - beulen 1. - buitenpatiënten 1. - stervelingen
1. - personen 1. oogen 5. - bakkebaarden 1. tranen 1. - stemmen 1. - woorden 2. basterdnachtegalen 2. - paarden 2. - duiven 1. rijtuigen 1. - vensterramen 1. - trappen 1. - boeken 1. - bladen 1. droppelen 1. - champagneflesschen 1. - kurken 1. - sigaren 1. - jaren 3. - uren 4.
- minuten 1. - zondagen 1. - dagen 3. - weken 1. vragen 1. - volzinnen 1. - dingen 1. faculteiten 1. - collegegelden 1. vertooningen 1. - werkelijkheden 1. - bewegingen 1. - gelukwenschen 1. informatien 1. aanwezigen 1. - bedroefden 1. - echten 1. tweeën 2 -

512 zogenoemde pronominale adjectiva, pronomina, articula.
mijn 7. - me (= mijn) 1. - uw 7. - zijn 19. - haar 2. ik 35. - 'k 1. - jij 1. - je 29. - gij 6. - u 16. - hij 33. - wij 3. - we 1. - zij 2. - ze 4. die 30. - dat 28. - wat 5. - wie 1. - welk 1. - deze 3. - dit 7. - het 64. - 't 5. - de 103.
- dezelfde 1. - een 60 - geen 9. - hetwelk 1. men 2. - niemand 2. ander 6. - zeker 1. - enkel 1. iets 1. - niets anders 1. - alles 3. - veel 1. - al 2. - allerlei 1. beiden 1. - weinigen 1. - anderen 1. - allen 1. - velen 2. -

87 adjectieve vormen op -e.

Taal en Letteren. Jaargang 5

witte 4. - gedrukte 1. - gewone 1. - schoone 1. - bruine 1. - lieve 2. - goede 1. - beste
3. - zalige 1. - bekoorlijke 1. - kleine 2. -
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lange 3. - lichte 1. - geringe 1. - harde 1. - fijne 3. - dichte 1. - dikke 1. - heele 1. geheele 1. - gansche 1. - medische 1. - nieuwe 1. - vroege 1. heimelijke 1. - trouwe 1. - hartelijke 1. - echte 1. - dierbare 1. - toomelooze 1. vroegste 1. - meeste 1. Kantsche 1. - Hegeliaansche 1. - Geldersche 1. - Fransche 1. - latijnsche 1. zenuwschokkende 1. - diepbewogene 1. - deelnemende 1. - geopende 1. eene 2. - welke 1. - elke 1. verscheidene 3. - alle 2. - vele 5. - eenige 1. - onze 4. - uwe 4. - zijne 2. - andere
4. eerste 2. - tweede 1. - derde 2. - vijfde 1. - zevende. 1. -

79 adjectiva en participia en numeralia.
waar 1. - schoon 2. - mooi 1. - goed 3. - vroolijk 2. - blij 1. - aardig 1. - bemind 1. beminlijk 1. - dierbaar 1. - bedaard 1. - kalm 1. - bescheiden 2. - deftig 2. - gunstig
1. - ongunstig 1. - droevig 1. - melankerliek 1. - ongelukkig 1. - bedrukt 1. weemoedig 1. - stil 1. - eenzaam 1. - verstrooid 1. - bang 1. - gerust 1. - nieuwsgierig
1. - klein 2. - krachtig 1. - droog 1. - diep 1. - stom 1. - knap 1. - onnoozel 1. - wakker
1. - verleden 1. - oud 1. - zwanger 1. - vol 1. - mogelijk 1. - vroeg 2. - open 2. - groen
1. - zoet 1. - wettig 1. - verliefd 1. - bekend 1. - eigen 1. welluidend 1. - onbelemmerd 1. - menschlievend 1. opgeschoven 1. - gepensioneerd 1. - gedecideerd 1. - geëngageerd 1. deelnemend 1. meer 2. - minder 1. - aannemelijker 1. éen 2. - twee 3. - drie 2. - vier 2. - acht 1. - vierentwintig 1. En daartegenover staan van de substantieven:
vriends 1. - candidaats 1. - waters 1. ten grave 1. - ten gevolge? 1. - te uwer eere 1. -

15 adjektiefvormen op -(e)n.
schalken 1. - bedrukten 1. - zwarten 1. - huidigen 1. - redeloozen 1. - lieven 1. luchtigen 1. - gladden 1. - genoegelijken 1. - echten 1. - anderen(daags) 1. - besten
1. - uwen 1. - tweeden 2. -

Dan noch 34:
den 25. - dezen 1. - dien 8. -

Van de pronomina noch 43:
mij 9. - me 2. - ons 2. - hem 19. - hun 1. - mekaar 1. - zich 9. - zijn zelvers 1. -
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der 5. - mijner 2. - uwer 1. - zijner 1. - des 1. - zijns 1. - wiens 1. -
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Zodat ook hier S.E. & O. op 1214 woorden maar 110 verbogen vormen komen;
daaronder 18 die wel nooit zó in de spreektaal gehoord worden; en 49 vormen op
-(e)n. Waarmee hier 't vermindert tot op 43.
Zo blijkt allerduidelikst voor wie niet de klassieke staar op d'ogen heeft dat ons
algemeen-nederlands d e f l e k t i e f is, op heel weinig uitzonderingen na. Natuurlik
dat in enkele gevallen noch enige vormen voorkomen die van vroeger zijn
overgebleven, maar toch ook al niet meer presies zo als vroeger. Dan gebruiken
sommigen bij bizondere gelegenheden ook noch wel meer archeïsmen: dat staat
in hun individuéle voorkeur hun vrij. Zulke min-of-meer-algeméne rudimenta van
vroeger vindt men overal: maar in welke wetenschap-van-nú worden ze als
1)
dé-algeméne-toestand-aangévend geléraard?!
2)

En dat onze taal er zó uitzag, kon allang álgemeen bekend wezen .
Nu is grammatica: een taal beschreven zoals - die werkelik is. Was 't dan niet
allang hoog tijd geweest dat de naamvallen daar niet in voorkwamen zoals nú noch
't geval is?
De nederlandse spraakleer, die dan ook teruggeeft de ware ‘Tatbestand’, zal een
heel wat andere - en heel wat e e n v o u d i g e r - inhoud hebben als men nu noch
goedvindt er in te drukken.
Naamvallen is het nederlands dus niet meer ‘rijk’! Ze zijn trouwens overbodig: uit
de betékenis allereerst, uit de woordstelling, uit de kombinatie-woordjes blijkt het
verband voldoende, b e t e r als uit woordvormen zelf.
't Is er mee als met de uitgangen van de verba: de pronomina zijn die 't eerst gaan
3)
verduideliken, eindelik gaan vervangen, ze maakten de uitgangen overtollig .
4)
Zo ook de nomina-uitgangen: in overoude tijden al versterkt door preposities ,
zo 't niet uit de hele omgeving voldoende bleek; lang-

1)
2)

3)
4)

Vgl. Taal en Letteren II, 314 vv.
Vgl. onder velen Dr. J.W. M u l l e r , Taal en Letteren I, 201. Vooral R o o r d a , Spreek- en schrijf-taal, 1858, blz. 6/7.
B i l d e r d i j k , Kort begrip van het samenstel onzer tale, 1827, blz. 4. 't Engels bewijst dit al heel sterk. En 't Afrikaans-Nederlands. En onze taal maakt ze ook al
veel gelijk, vgl. T a l e n , Taal en Letteren IV, 96 vv.
't Is ook alweer onjuist te beweren dat van de preposities de naamvallen afhangen; vgl. vooral
K ö g e l , Paul-Braune Beiträge XIV, 98. - P a u l , Prinz. 128. - B r u g m a n n , Griech. Gramm.
§ 195. -
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zamerhand bijna geheel er door vervangen; ten slotte verdwijnen de uitgangen.
Men kan ze missen. Anders bleven ze.
Hoe kunnen nu noch ‘taalkundigen’ zelfs praten van: de taal verarmt als die
vormen weggaan? Dit is wel een heel eigenaardige bewering van die aannemen
dat in 't grootst getal synoniemen de rijkdom van een taal schuilt.
Nu, dan is ook de flexie-loosheid van 't nu-nederlands niet zijn armoe, maar zijn
1)
rijkdom . Want daardoor juist hoeven zelfs die zo jeremiéren over dat weggaan van
die buigingsvormen, variante betrekkingen niet uit te drukken in een klein getalletje
woordvormen, maar hebben ze een macht van (zogenoemde omschrijvende)
verbindingswoordjes tot hun dispositie: de nuanses kunnen ze dus weergeven.
Indien dus, zoals ze aannemen, taalrijkdom daarin bestaat, moesten ze jubelen!
't Tegendeel te doen is een inkonsekwentsie: trouwens 't ouwe systeem is van
inkonsekwentsies vol. -

IV
't Spreekt: onder n a a m v a l l e n verstaat men de o n d e r s c h e i d e n v o r m e n
van een n a a m w o o r d die de betrekking er van tot andere uitdrukken.
Men kan ook naamval = de betrekking-zelf stellen: verkieselik is dit evenwel niet;
men krijgt er dan te veel, en vooral ze zijn vaak niet definieerbaar, moeilik
aanwijsbaar.
2)

Nu zijn er, die zó redeneren: al heeft v a d e r , b.v. dezelfde vorm, men kan dan
toch aan ‘mijn(en)’ - of aan ‘den’ altijd - zien wat

1)

Prof. J e s p e r s e n bewijst dit voor 't engels. Hij toont aan dat die taal om en door zijn
flexie-loosheid rijker is als b.v. de klassieke talen.
Vgl. zijn Progress in Language (with special reference to English) 1894; - dit is een engelse,
zeer vermeerderde omwerking van zijn doorwrocht en algemeen geroemd boek ‘Studier over
engelske kasus, förste raekke. Med en inledning fremskrit i sproget. Copenhagen 1891’,
o

waarvan de Academy (N . 1026, 17) schreef: ‘it is long since we read so brilliant a performance
of its kind... no student of english Grammar ought to neglect it.’
Maar evengoed geen Nederlander, die z'n eigen taal goed wil bezien.
Prof. L o g e m a n zal 't Engelse werk binnen kort in Taal en Letteren bespreken.
2)

e

Zie hiervoor blz. 37/8. - En v a n d e n B o s c h , Pleidooi, blz. 3, 2 helft, vooral: zo heet
‘den bedelaar’ derde!, om 't verband; ‘aan den bedelaar’, vierde!, om de vorm!! De gewone
verwarring!
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naamval 't is! Maar wat geeft dat - om allereerst dít maar te vragen - aan ‘vader’ te
zien? Niemedal! Merkt men niet dat hier naamval = aandui-vorm, en naamval = de betrekking-zèlf
door elkaar gehaald wordt, en verward?
1)
In de meeste spraakkunsten gebeurt dit noch evenwel, zelfs in die van
2)
3)
Kaakebeen en van Helten .
Terwey schrijft dit:
OPMERKING. De vraag, hoeveel naamvallen er in onze taal zijn, kan
verschillend beantwoord worden. Houdt men zich streng aan het begrip
‘vorm’ dan komt men tot het besluit, dat de vrouwelijke substantieven
eigenlijk geen naamval hebben; immers de vorm is in 't enkelvoud steeds
moeder, meerv. moeders. De mannel. en onz. hebben in 't enkelvoud in
deftigen stijl twee naamvallen: vader, vaders, gevaar, gevaars, in 't meerv.
ontbreekt alle verschil van vorm: vaders, gevaren.
Let men echter op de verbuiging der overige woorden vooral van de
lidwoorden en de voornaamwoorden, dan ziet men dat deze woorden
soms drie of vier verschillende vormen hebben: de, des, den; mijne, mijner,
mijnen; zij, hunner, hun, hen. En voegt men daar nog bij, dat enkele
substantieven met het lidwoord, wanneer men ook ouderwetsche maar
toch nog in zwang zijnde vormen daarbij insluit, nog vier verschillende
vormen kunnen vertoonen: de dag, des daags, den dage (in ten dage),
den dag, d a n w o r d t h e t b e g r i j p e l i j k , d a t m e n t o t n o g t o e
voor het Nederlandsch vier naamvallen aanneemt.
4)

Handig en presies uitgedrukt. Daar blijkt uit dat Terwey 't juiste inzicht had .
Er zijn velen onder de grammatici ook die niet eens 't verschil schijnen optemerken
tussen betrekking en aanduiding-er-van.
Hoe kunnen ze anders iets als dit schrijven?:

1)

D e G r o o t § 234 [in welke naamval staat vòlgens de definitie-daar wel: ‘met de vrouw' de
kinderen op reis gaan, het schip wegnemen’!!], en volgende. - B o s , Ned. Taal, § 60. 2

2)
3)
4)

C o s i j n -t e Winkel I, § 134/5. - K o e n e n , § 142, vv. - J a c o b s -K o e n e n , § 442 in
verband met 446:..... ‘Het lidwoord... bewijst... goede diensten: zijn buigingsvormen komen
de verbuiging van het zelfst. nw. ten goede’!!! Vgl § 87 en 161. Vgl. § 52 in verband met de volgende, met name § 54, middelzin. e

Dat blijkt vaker. Hij kon en wou evenwel niet een 9 - was 't dan ook veel v e r b e t e r d e druk van zijn spraakleer helemaal naar de nieuwe opvatting om- en doorwerken.
En een geheel nieuwe te geven was, zoals hij me zelf meermalen zei, wel niet voor hem
weggeleid. -
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De onderscheiding der naamvallen. Door naamvallen verstaat men de
v e r s c h i l l e n d e v o r m e n , die de naamwoorden aannemen, om aan
te duiden, in welke betrekking zij in de rede voorkomen. Onze taal heeft
v i e r n a a m v a l l e n , die als eerste, tweede, derde en vierde worden
onderscheiden. Het aantal betrekkingen, waarin de naamwoorden in de
rede optreden, is evenwel grooter dan dat der naamvallen, zoodat éen
en dezelfde naamval verschillende betrekkingen uitdrukt. Zoo dient b.v.
de eerste naamval: 1. als onderwerp van den zin; 2. als gezegde bij het
koppelwoord, en 3. om den hoorder aan te spreken.
De n a a m v a l s b u i g i n g is bij de zelfstandige naamwoorden onvolledig;
zoo is de v i e r d e n a a m v a l , en doorgaans ook de d e r d e , gelijk aan
den e e r s t e n . Zij is vollediger bij de lidwoorden en de overige hierboven
genoemde bepalende woorden, zoodat de naamvalsuitgangen van deze
deels de naamvalsbuiging der zelfst. naamwoorden aanvullen. Waar de
n a a m v a l l e n (d.i. d e v o r m e n ) ontbreken, worden zij, waar dit noodig
is, door voorzetsels uitgedrukt.
De b e t r e k k i n g e n , die de naamvallen uitdrukken, zijn algemeener en
menigvuldiger dan die, welke door voorzetsels worden uitgedrukt. Daarom
mag het bezit van n a a m v a l s b u i g i n g een groot voordeel(!) voor eene
1)
taal heeten: de taal is er te r i j k e r door.
of dit? - wat niet veel helderder is:
‘Betrekkingen die steeds denzelfden vorm eischen van het z.n.w. en
de vergezellende woorden behooren tot dezelfde groep (tot denzelfden
naamval.) Alle betrekkingen worden gebracht tot vier groepen; vandaar
2)
vier naamvallen.’
of als slotstuk: 't mooiste en 't helderste:
‘De aanspreking staat buiten de grens van den volzin, en omdat zij
geen lid van den volzin is, is zij ook g e e n n a a m v a l . M e n n o e m t
haar vokatief.
[OPMERKING. Omdat de onverbogen vorm van het zelfst. nw. dezelfde is
als de eerste naamval, zegt men wel: D e a a n s p r e k i n g i s e e r s t e
3)
n a a m v a l .’]
Dat kan er noch wel mee door! Maar brengt dat allemaal nu eens in verband met:
‘Een zelfstandig naamw. kan in den volzin verschillende diensten
bewijzen... Ter aanduiding van deze diensten, d.i. van de rol, door het

1)
2)
3)

4

D e G r o o t , blz. 130.
B o s w i j k -W a l s t r a , Ned. Spr., blz. 83, § 43/4.
J a c o b s -K o e n e n , § 448.
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zelfst. nw. vervuld, bestaan vormen... De verschillende vormen van het
zelfst. nw. waardoor de spreker of de schrijver kan aanwijzen, in welke
betrekking het in den volzin voorkomt, heeten naamvallen.
OPM. De nederl. taal bezit thans voor elken dienst van het zelfst. nw. niet
meer een afzonderlijken vorm; - menigvuldig zijn de verschillende
betrekkingen, waarin de zelfst. nw. in de rede optreden; het juiste getal
is moeielijk te bepalen.... wij (zullen) voorbeelden van de voornaamste
funktien (rollen) geven......
o

1)

En dan volgt 1 . de vocativus.
!
B.H.
(Wordt vervolgd.)

Vraag.
In een der Aanteekeningen op den zesden zang van O.Z. van Haren's Geuzen wordt
vermeld, dat prins Maurits eens zijn ongenoegen te kennen gaf over het gebruik
van woorden die niet ‘zuiver Nederduitsch’ waren. Men antwoordde dat de Prins ‘in
de verhalen van zijne eigene verrichtingen niet zoude verstaan, wat hij belast of
uitgevoerd had.’ Kort daarna vroeg Z.H.: wie hem nu eens ‘in zuiver Nederduitsch’
zou vertellen wat hij den vorigen dag had gedaan. Hij ontving daarop een koddig
relaas, door van Haren meegedeeld.
Het is mij niet mogen gelukken dit dagverhaal weer over te zetten in 't
oorspronkelijke. Sommige woorden en uitdrukkingen zijn duidelijk genoeg, van
andere kan ik niets maken. Wie geeft mij een vertaling?
G.
J.v.S.

Antwoord.
Zijn Hoogheid op Saturnusdag, den
vierden van Wiedemaand in de
Klootslaandersbaan aan het voorhoofd
van de Beheersching Hollandsche
Bewaarders, gesteldheid gevat, en den
Algemeenen van der Duin naast zich
hebbende doen plaatsen, zag eerst de
oefening, en gaf, na dezelve,
geschiktheid aan eenen van deszelfs
Hulpelingen Algemeen, om aan den
Pilaarleider te zeggen, dat hij aan den
Grooteren bevelen zoude, om het
veldslagsgewijs ge-

1)

Zijn Hoogheid op Zaterdag de vierde Juni
in de Malibaan aan het front van het
regiment hollandse gardes post gevat,
en de generaal van der Duin naast zich
hebbende doen plaatsen, zag eerst de
exercitie, en gaf daarna order aan een
van zijn adjudanten-generaal om aan de
kolonel te zeggen, dat hij aan de majoor
bevelen zoude, om de armee (de
troepen) te doen maneu-

J a c o b s -K o e n e n , § 442; vgl. hiervoor, blz. 43, noot 2.
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regelde zeker getal gewapende
geoefende krijgslieden te doen
handwerken. De Grootere snelde
terstond op eene groote evenredige
huppeling van de twee voorste en
achterste voeten van zijn paard naar den
rechter vleugel, en liet door een'
Lichaamlijke met zes, aan welke men
stuivers geeft, erkennen een Losmaking
Draken van 't Lijf-zeker getal ruiterij, zich
in 't bosch vertoonende, en,
wederbrenging ontfangen hebbende, dat
de Draken vlugwaakzaam waren, deed
hij die met levendigheid belasten door
den Bediening hebbende van 't houten
paaltjen met een kluwen IJzeren bal met
buskruit gevulde werpers van die
verdeeling, waar mede de werkingen
begonnen en voortgingen, tot dat zij
eindigden door eene algemeene
ontlastiging; bij welke gelegenheid een
Herwijzersch ô Heer lichtelijk wierd
gekwetst door een uitvinding in
1)
Biscaaie, welke hem op den voet viel.
Vervolgens keerde Zijn Hoogheid te rug
naar zijne zodanige huizinge als door
Gezanten bewoond worden, in 't
Voorhout; verzeld zijnde door den
Vierendeelmeester Algemeen Burmania,
den Stedehouder Bevelhebber, den
Geloovigen Schrijver, eenen Engelschen
Gelijken met den Hoosband, den
Voorzitter van 't Amptgenootschap van
Saamgezonden Raden, en eenen
Zeeuwschen Bewindhebber van het
Makkerschap van de Bouwstad van
Issequebo.

vreren. De majoor snelde terstond in
galop naar de rechter vleugel, en liet door
een korporaal met zes soldaten
verkennen een detachement dragonders,
zich in 't bosch vertonende; en rapport
ontvangen hebbende, dat de dragonders
vigilant waren, deed hij die met
levendigheid (vivaciteit) chargeren door
de sergeant van 't piket met een peloton
grenadiers van die partij, waarmede de
maneuvers begonnen en voortgingen,
totdat zij eindigden door eene algemene
decharge; bij welke gelegenheid een
remonstrants dominee lichtelijk wierd
gekwetst door een ‘Biscaïer’ welke hem
op de voet viel. Vervolgens keerde Zijn
Hoogheid terug naar zijn hôtel in 't
Voorhout; verzeld zijnde door de
kwartiermeestergeneraal Burmania, de
luitenantkommandant, de (?) griffier (?),
een engelse pair met de Kouseband, de
voorzitter van 't College van
gecommitteerde Raden, en een zeeuwse
bewindhebber van de compagnie van de
kolonie van Essequebo.

R.A.K.

1)

‘Een uitvinding van een stad in Biscaye.’
Als het door van Haren meegedeelde stuk werkelijk uit de tijd van Maurits dateert, kan met
e

die ‘uitvinding’ niet de bajonet bedoeld zijn, die eerst in 't midden van de 17 eeuw in Frankrijk
in gebruik kwam. Men zal dan misschien aan de ‘biscaïers’, een soort van kogels, moeten
denken.
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Vader Cats.
Door J.A.F.L. Baron van Heeckeren.
In onze eeuw is de reputatie van verscheidene historische mannen gelijk aan een
altijd op en neder gaanden golfslag. De romeinsche keizers Tiberius en Nero, die
in vroeger eeuw als menschelijke monsters waren afgeschilderd, werden voor een
jaar of tien voorgesteld als liberale staatslieden, die alleen aan den haat der door
hen onderdrukte conservatieve partij hun slechten naam hadden te wijten. Titus,
eens vereerd, als de liefde van het menschelijk geslacht, werd daarentegen toen
als een sentimentele tiran geschilderd. Nu is het weder omgekeerd, is Nero weder
de duivel en Titus de engel. Het is naar ons inzien nog minder de historische critiek
dan wel de ongelukkige zucht om iets nieuws te zeggen en iets nieuws te hooren,
waaraan deze gestadige wisseling moet worden geweten. Geen wonder dat ook
de mannen uit de letterkundige wereld een zelfde lot ondergaan. Zoo de groote
schimmen in eene andere wereld nog kennis dragen van hetgeen op aarde met
hunne nagedachtenis geschiedt, dan kunnen zij, als zij hun roem tijdelijk zien
verduisterd, zich troosten met de gedachte, dat de zon voor hen spoedig zal
doorbreken. Als onze goede vader Cats het ongelukkig lot, waarin zijn nagedachtenis
thans verkeert nog gadeslaat, kan hij zich met een zelfde denkbeeld opbeuren.
Hoe streng ook het oordeel zij dat achtereenvolgens door Potgieter, Busken Huet
en Jonckbloet over hem geveld zij, hun vonuis is voor cassatie vatbaar en onze
Cats heeft ook in vroeger eeuwen tijden van miskenning gehad. In het begin der
e

18 eeuw, dus een halve eeuw na zijn sterven, was Cats reeds in verachting
gekomen.
Het voorbeeld van Antonides, Rotgans en Schermer had hoogdravendheid bij
ons in de mode gebragt. En ofschoon een met Cats innig vertrouwde, de liefhebbers
van zulk een stijl zou hebben kunnen doen verbazen, door aanhalingen welke de
hoogdravendste regels van die dichters beneden zich lieten, datgene wat van Cats
het meest bekend
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was, was naïf, eenvoudig, plat, ja! somtijds vies. Justus van Effen ondernam in een
paar nummers van den Spectator Cats rehabilitatie; die stukken zijn ook nog in
onzen tijd der lezing ten vollen waardig. Onbekend is het ons in hoeverre deze
eerste eerherstelling slaagde, wij gelooven het niet. Van Effen zelf werd spoedig
vergeten, alleen bij oude vrienden bleef zijn naam in dankbare herinuering, en wij
danken aan een toevallig bezoek dat de letterkundige verzamelaar Scheltema bragt
aan den grijzen Simon Stijl, de vernieuwde kennismaking met de Agnietjes. En het
zijn deze Agnietjes, die het publiek weder op den ouden Spectator belust maakten.
Zijne ware eerherstelling moet Cats danken aan Rhijnvis Feith.
In het tijdperk van 1790-1820 heeft Feith bij ons een soort van pauselijk gezag
uitgeoefend op religieus letterkundig gebied. Zijn groote humaniteit en goede tact
hebben hem behoed om er misbruik van te maken, maar in vele opzigten was zijn
magt ongeloofelijk groot.
Een staaltje slechts. Een zekere Elberts, deelde in de letteroefeningen van 1823
een antwoord mede dat hij van Feith had ontvangen op een tot hem gerigte vraag
of deze uit een godsdienstig, zedelijk oogpunt een tweede huwelijk, dat hij wilde
sluiten, goedkeurde.
Feith, antwoordde den hem geheel onbekenden schrijver op eene echt humane
wijze, en was verstandig genoeg om zich als onbekend met des schrijvers
omstandigheden, een onbevoegd beoordeelaar te verklaren. De opgang, dien de
dus medegedeelde brief maakte, spoorde anderen, die dergelijke antwoorden op
dergelijke gewetensvragen hadden ontvangen, aan, die ook aan het publiek
medetedeelen.
Een uitgever wilde ze verzamelen en alleen de tusschenkomst der kinderen van
Feith was oorzaak dat deze verzameling van herderlijke brieven niet in het licht
kwam. Toen dus Feith zich belastte met een complete uitgave van Cats werken,
was diens goede naam op zedelijk en letterkundig gebied volkomen hersteld. Feith
deed meer, in zijn Ouderdom wijdde hij aan Cats een zijner schoonste fragmenten;
om de lezing zijner schriften aan te prijzen schildert hij een tafereeltje, dat wat
teekenachtigheid betreft in onze letterkunde nog zijn wedergade zoekt. Een grijze
Hollandsche moeder zit gedurende een langen winteravond naast hare in fransche
zeden opgevoede dochter De moeder neemt, om den avond te bekorten, haar Cats
ter hand, zij heeft hare pligten als bruid, vrouw en weduwe er uit geleerd, haar is
dat boek heilig, zij leest hare dochter er iets uit voor.
Het meisje hoort die ouderwetsche taal en die ouderwetsche zedelessen, maar
zij begrijpt er niets van, zij glimlacht om de naïviteit der
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vaderen, onder 't luisteren worden hare oogleden zwaar, zij vallen digt en ze ligt
daar in diepen slaap gezonken. De moeder zucht maar durft door hare klagt hare
dochter niet wekken. Een stille traan valt op het boek. Zij slaat het digt en sluit
zuchtend zijn gouden sloten. Niet alleen Feith, ook Bellamy en Bilderdijk waren
beiden even groote lofredenaars van Cats, en met dien lof stemden achtereenvolgens
Jeronimus de Vries, Siegenbeek, van Kampen, Hofdijk en van Lennep, in.
Men zoude zeggen, eene reputatie die op zoo veler getuigenis rust, moest stevig
staan; wie zoude het wagen de uitspraak van zoo vele beroemde mannen te
weerspreken? Geen naam echter heeft thans meer restauratie noodig. Ik wil die
beproeven en stel daartoe Cats in de eerste plaats in de lijst van zijn tijd.
Niets natuurlijker dan het denkbeeld dat Vader Cats niet altijd een oud man is
geweest, en toch hoe vaak wordt dit vergeten? Voor velen is Cats alleen de vrome
grijsaard van het tachtigjarig leven, of altans de zestigjarige schrijver van den spiegel
des ouden en nieuwen tijds. Wie zoude hem zich kunnen voorstellen als een fraaije
jonker, in fijne lobben, zwierige krullen, wijde en fluweelen hozen? En toch is die
zelfde Vader Cats dit ook in zijn tijd geweest. 't Was een zwierig jong mensch toen
hij te Orleans in het romeinsche regt studeerde en er bijna alleen omging met jonge
schoonen, en voor haar, boeken en studie vergat; een zwierige jonker was hij toen
hij te Parijs vertoefde en deelnam aan de hoofsche galanterijen. Dat was hij niet
minder toen hij in het vaderland teruggekeerd in den Haag als advocaat zich voor
de balie oefende. Vóór alles was hij wat men noemt verliefd van complexie.
Naauwelijks zet hij zich ergens neder of hij wordt verliefd, dit was hij te Orleans, dit
in den Haag, dit te Middelburg. Ondertusschen was verliefdheid niet de eenige
hartstogt die in zijn hart zetelde, naast die verliefdheid woonde er ook eene nog
grooter mate van eerzucht. De grootste bediller van Cats zal in zijn werken een
schat van wetenschap en kennis moeten bewonderen. In uitgebreidheid van
wetenschap was hij een evenknie van Hooft, Reaal, Vossius, ja! Hugo de Groot.
Van den man, wien in den gouden tijd onzer geleerdheid, het hoogleeraarschap te
Leiden werd aangeboden, den Zeeuw, die in het naijverige Holland tot eerste
ambtenaar (pensionaris) werd benoemd, moet een roep van bekwaamheid en
wetenschap zijn uitgegaan, die door weinigen geevenaard werd. Zulk een rijkdom
van geleerdheid en wetenschap verkrijgt men niet zonder een groote mate van
eerzucht.
Wanneer twee hartstochten in het menschelijke hart om den voorrang dingen,
dan smeekt de zwakste, uit vrees dat zij anders geheel uit het
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hart zal worden verdrongen, spoedig om vrede en deze wordt haar onder de
vernederende voorwaarde aangeboden, dat zij een bondgenoote van den sterkere
zal zijn. Zoo ging het ook bij Cats, altijd wist zijne eerzucht de verliefdheid aan zich
dienstbaar te maken. Te Orleans leerde hij door den omgang met de fransche juffers,
dat vloeijend en gemakkelijk fransch spreken, dat hem later, in zijn hooge
betrekkingen, vooral als gezant zoo zeer te pas kwam. Toen hij later wilde trouwen
zocht en vond hij eene vrouw, die, terwijl zij de huishouding met krachtige hand kon
besturen, tevens deelde in zijn zucht naar wetenschap. Elke verliefdheid, die in strijd
was met zijne eerzucht, had in zijn hart geen toekomst. In den Haag raakte hij verliefd
op een maagd die aan zijne domme ziel, om haar bevallig oog ten hoogste wel
geviel. Hij kreeg de koorts en daar de ziekte niet wilde genezen, ging hij op raad
van den dokter naar Engeland. Den ganschen zomer bragt hij daar door, bezocht
vlijtig de universiteiten van Oxford en Cambridge, vond daar gelegenheid om zich
te verdiepen in het groote theologische vraagstuk, dat toen met het politieke zoo
naauw te zamen hing, en zie zijne verliefdheid was vergeten. Eenige jaren later was
hij eens te Middelburg in de fransche kerk. Zijn oog viel op een meisje, wier uiterlijk
hem zoo uitnemend beviel, dat hij aanstonds na de kerk ging onderzoeken waar zij
woonde. Hij schrijft haar een hupschen minnebrief en laat haar verzoeken om des
avonds na het eten aan haar deur te staan. Zij stond daar, de verliefde advocaat
sprak haar aan met fluweelen woordjes, zij kreeg een kleur, gaf hem goeden moed
en de zaak scheen beklonken. Maar voor het tot een huwelijk kwam ging hij een
anderen vriend spreken. Deze ontried hem de zaak, omdat de vader van het meisje
onlangs te Amsterdam bankroet had gespeeld en op de beurs veracht was; voor
een jong mensch, zeide hij, als Cats, die vooruit wilde, was zulk een huwelijk in het
geheel niet raadzaam. De jonge advocaat twijfelde, want dat mooije en lieftallige
gezigtje stond hem nog altijd voor oogen, maar bij een man van zulk eene amoureuse
complexie moest het zijn: uit het oog uit het hart en toen het meisje naar Amsterdam
ging, ging de verliefdheid over. Had Cats dat alles zoo verteld als ik hier deed,
niemand zoude er zich aan geërgerd hebben, want wie die amoureus is van
complexie, heeft niet dergelijke dingen voor zijne rekening? Wie heeft Thackeraij's
Pendennis om zijne dwaze en kwalijk geplaatste verliefdheden minder lief?
Maar ongelukkiger wijze begint vader Cats in het naïve verhaal van deze
verliefdheden met een lange zedepreek, die eindigt met de vermaning om God
boven alles te minnen. Deze zedeles is zeker hier erg
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misplaatst, maar zullen wij dit den tachtigjarigen man zoo bijzonder kwalijk nemen?
Het geven van zedelessen en godvruchtige vermaningen is den ouden man een
tweede natuur geworden, is het wonder dat hij het te pas of te onpas doet? Is het
wonder dat de man, wien het rijmen zoo gemakkelijk afgaat, als hij eens op zijn
stokpaardje zit, wel eens misplaatste dingen zegt? En daarbij moet men niet vergeten
dat wij van liefde en verliefdheid andere en betere denkbeelden hebben dan men
e

in de 17 eeuw had. Het heilige naïve dat er in eene jeugdige opkomende liefde ligt
kenden onze voorouders niet. Molière had in zijne École des femmes er een
voorgevoel van, maar het is in onze eeuw door de nawerking van het sentimentele
e

tijdperk tot bewustzijn gekomen. Geen dichter der 17 eeuw had Schillers en Starings
schilderij van zulk een jeugdige liefde als zij in het lied van de klok en de schaking
e

kunnen geven. In de 17 eeuw beschouwde men de liefde meest als een spel. Een
huwelijk uit loutere inclinatie werd onder de hoogere standen bijkans niet gesloten.
De streng zedelijke friesche dichter Gijsbert Japiks, geeft dezen raad aan allen:
Hij doet het best, zoo zoude ik denken,
Die zijn trouwbelofte geeft,
Doch met een laat overleggen,
Wat elk ouder medegeeft.
Hierdoor klimt hij spoedig op
En verheft zijn huis in top.

Had Cats dus Gijsbert Japiks ten raadsman gekozen, hij zoude van dezen denzelfden
raad ontvangen hebben als van zijn vriend. Deed hij dan onrecht om dien op te
volgen?
Al zal dus niemand de ongestadigheid in verliefdheid bij Cats goedkeuren, niemand
heeft evenmin het regt om den steen op hem te werpen. Hij heeft regt om met de
maat van zijn tijd te worden gemeten en doet men dit, dan komt hij voorzeker wel
niet als een heilige, maar toch als een man die in zedelijkheid niet beneden zijn
tijdgenooten stond, in het licht.
Zoo ieder, die tot een hoogen trap van eer en aanzien is geklommen, een
onbenevelden blik in zich zelven sloeg, dan zoude hij zich moeten verwonderen,
hoe hij met een zamenstel van elkander bestrijdende eigenschappen en meestal
slechts ten halve gerijpte talenten het nog zoo ver heeft kunnen brengen. Zijn
voorspoed zal hij dan minder aan eigen vlijt en inspanning dan aan een gelukkigen
zamenloop van omstandigheden dank wijten. Cats sloeg op tachtigjarigen leeftijd
dien blik in
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zich zelven, was het wonder dat hij God alleen dankte voor zijn voorspoed? Wie
was ook gelukkiger geweest dan hij! Als groot zegelbewaarder en stadhouder der
leenen, had hij toch, die een eenvoudig zeeuwsch burger van afkomst was, den
hoogsten trap van aanzien bereikt, waartoe men in ons vaderland geraken kon. Hij,
plebejer, had zijne ééne dochter zien huwen met een der eerste ambtenaren van
Holland (Cornelis Musch, griffier der Staten) en zijn andere met een telg uit een oud
adelijk geslacht (van Aerssen). Hij die het meeste hield van lezen en versen maken,
was schatrijk geworden; hij, de gemoedelijke prater, was gesteld geweest in een
ambt waarin hij Oldenbarnevelt tot voorganger en de Witt tot opvolger had; hij, de
rustlievende en vaak vreesachtige man, had in die hoedanigheid met mannen van
ijzer en staal moeten omgaan; de leemen pot had met die van ijzer tegelijk te water
moeten gaan en toch was zij ongeschonden gebleven. Scholastisch, pluiszieke
geleerde als hij was, had hij toch door zijn versen eene populariteit verworven, welke
die van alle andere dichters overschaduwde. Toen Vondel, terwijl hij reeds stond
op het toppunt van zijn roem, zijn Altaargeheimenissen opdroeg aan den R.C.
aartsbisschop van Mechelen, kreeg hij van deze het naïve compliment dat Sinjeur
Vondel heel mooi dichtte, doch op verre na nog niet met Cats gelijk stond. Te midden
van den heftigen kampstrijd der staatkundige partijen, waarin zoovele bloedige en
onbloedige offers waren gevallen, was Cats altijd gespaard en door allen ontzien.
Nu op zijn tachtigjarigen ouderdom leefde hij op Buitenzorg als een Koning in het
klein, daar kreeg hij bezoek van de hoogste, zelfs van vorstelijke personen. Was
het wonder dat hij vreemd te moede werd als hij dat alles bedacht, en ging peinzen
over het geluk, dat hem was ten deel gevallen? Had een praktisch schrijver uit onze
eeuw, b.v. Samuel Smiles, hem sprekende opgevoerd, hij zoude hem zeker de
stereotiepe woorden in den mond gelegd hebben: Jongelui, ik was altijd vlijtig, ik
stond vroeg op en ging laat naar bed; als ik vijf stuivers verteren moest, gaf ik er
geen zes uit; als ik een hinderpaal op weg tegen kwam, liet ik mij niet afschrikken,
en zoo werd ik een welvarend, gelukkig en beroemd man, volgt mijn voorbeeld,
jongelui! en het zal u even als mij gaan.
Vader Cats sloeg een geheel anderen toon aan, al zijn geluk en voorspoed dankte
hij alleen aan God. In beide wijzen van beschouwing ligt iets goeds en ook iets
verkeerds. De eeuwige preek van Smiles, w e r k , - en de eeuwige preek van Cats,
b i d , - zijn beiden even vervelend en eenzijdig. Het o r a e t l a b o r a onzer
voorouders behoort niet gescheiden te worden. Cats vergat te veel het laatste en
Smiles
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het eerste, waarschijnlijk waren beide schrijvers beter in praktijk dan in theorie.
Zeker altans is het dat bij Cats het werk even sterk als het gebed op den voorgrond
stond. Ook in dat opzigt stellen wij ons Cats meestal te veel als een man voor, die
altijd oud was. Ook hij heeft gewis niet altijd den dag zoo regelmatig verdeeld als
hij het in zijn grijsheid, blijkens zijn ouderdom en buitenleven deed; ook hij kon niet
zijn geheele leven lang zoo doodprettig zijn tijd doorbrengen, den dag verdeelende
in uren voor lezen, schrijven, tuinieren, eten, enz. Neen! Cats was in zijn jeugd eer
wispelturig dan vast van karakter. Even veranderlijk als hij toch was in zijn
verliefdheid, was hij ook in zijn ambitie. Hij wilde vooruitkomen, dat stond vast, maar
hij kon misschien zelf niet zeggen, welke glorie hem het meeste toelachte, of hij een
beroemd rechtsgeleerde, een groot schrijver of een populair dichter wilde worden.
In alles wat hij ondernam schijnt hij nog al gelukkig te zijn geweest. Hij begon met
latijnsche versen te maken en deze werden mooi gevonden; als jong advocaat
pleitte hij voor een vrouw, die van toovenarij was beschuldigd en voor een jongeling
die ter verdediging van zijn vader een ander had gedood. Beide pleidooijen hadden
een gewenscht gevolg, de beschuldigden kwamen vrij, en de praktijk en roem van
Cats klommen er aanzienlijk door. Evenwel zeide hij de balie spoedig vaarwel en
hij werd landontginner. Door het indijken van verscheiden polders zoo in
Staatsvlaanderen als op Walcheren werd hij een vermogend man. Schoon hij met
hart en ziel een landbouwer was, schijnt hem toch te midden van zijn bedrijvigheid
de oude zucht naar letterroem weder aangewaaid te zijn. Terwijl hij toch te Grijpskerk
bij Middelburg over den rijken oogst van oliezaad en wintergerst, die zijne landerijen
hem opleverden, zijn blikken met welgevallen liet weiden, terwijl hij zijn kinderen
onder de groene boomen zag spelen, begon hij weder met het maken van
Hollandsche versen. Misschien heeft zijne vrouw, die een groot liefhebster van
lezen, vooral in den bijbel en Plutarchus was, hem er weder toegebragt. Cats was
toen de 40 jaren gepasseerd. De eerste vrucht van deze vernieuwde letterliefde
was het werk dat hij uitgaf onder den naam van minne- en zinnebeelden. Uit dit
werk blijkt dat Cats bij het schrijven daarvan nog geene enkele zijner eerzuchtige
droomen had vaarwel gezegd, want hij is in dat boeksken beurtelings nederlandsch,
latijnsch en fransch dichter, in zijn aanteekeningen blijkt hij een schrijver van veel
kennis en vooral uitmuntende in regtsgeleerdheid Hij wil het publiek klaarblijkelijk
polsen: op dien weg, waarin het hem het meest aanmoedigt wil hij voortgaan. De
Hollandsche verzen werden het meest toegejuicht en zoo werd Cats
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toen eerst regt hollandsch dichter. De latijnsche muse werd sinds meer en meer
door hem verwaarloosd, eerst later ontwaakte zijn liefde voor haar weder eeniger
mate, doch ik geloof dat zijn latijnsch vers over het huwelijksleven der aartsvaders
eigentlijk niets anders is dan een hollandsch vers in latijnsche woorden.
Welk was toch het geheim van Cats voorbeeldeloozen voorspoed en onbetwiste
populariteit? Ik wil eerst spreken over de oorzaken van zijn buitengewone snelle
opklimming op den ladder des aanziens, daarna over die van zijn letterkundige
populariteit. Gelijk ik reeds zeide was Cats ongemeen vlijtig en geleerd en vlug in
het spreken van vele talen, maar dat alles wijst nog geenzins een voldoende reden
aan van de onderscheidingen die hem te deele vielen.
e

Geleerdheid, vlijt en taalkennis waren in de 17 eeuw het eigendom van de meeste
Hollanders uit den hoogeren stand. Terwijl de beschaving in ons vaderland zich
uitbreidde, verloor zij in diepte. De stelling dat Cats in zijn eeuw meer mededingers
vond, die tegen hem konden opwegen dan zulks in onzen tijd het geval zoude zijn
geweest, is daarom niet te stout. Waarom sprong dan Cats in de gouden eeuw
onzer geleerdheid zoovelen die zich met hem konden meten over het hoofd? Hoe
kwam het dat Dordrecht, hetwelk zich zelve als de hoofdplaats van Holland
aanmerkte, en de bakermat van de staatsgezinde partij was, hem, den prinsgezinden
Zeeuw, tot pensionaris verkoos? Hoe kwam het dat later de stadhouderlooze partij,
zij anders zoo fel in haar woede, dat zij Cats schoonzoon, den griffier Cornelis
Musch, tot zelfmoord aandreef, toch aan Cats, den vriend des prinsen van Oranje,
het buitengewoon gezantschap naar Engeland opdroeg? Geen zijner staatkundige
tijdgenooten liep met zijn talenten als staatsman weg en toch wilde ieder partij zich
op hare beurt van hem bedienen. Aangenaamheid in den omgang en plooibaarheid
in overtuiging zullen wel de voornaamste oorzaken van deze voorkeur geweest zijn,
maar deze eigenschappen zouden zonder een groote mate van bruikbaarheid hem
weinig gebaat hebben. Als pensionaris en als raadpensionaris was Cats een trouwe
dienaar van de meerderheid. Op een naïve wijze heeft hij het zelf gezegd in de
beschrijving die hij geeft van het hem opgedragen ambt van raadpensionaris.
De staat gaf mij de magt om voor te mogen stellen,
En op den landdag zelfs de stemmen op te tellen,
En nadat ieder lid zijn reden had geuit,
Ten dienste van het land, te maken het besluit.

De raadpensionaris deed dus niet veel meer volgens Cats, dan het besluit der
meerderheid in behoorlijke vormen kleeden, en voor deze

Taal en Letteren. Jaargang 5

81
taak was hij uitnemend berekend. Cats zoude dan ook in onze dagen een bijzonder
bruikbaar minister geweest zijn; hij zoude zich gemakkelijk naar den zin van de
meerderheid der kamers geplooid hebben. Deze plooibaarheid van karakter ging
bij Cats gepaard met eene groote mate van verdraagzaamheid in godsdienstige en
staatkundige zaken. Wat verdraagzaamheid in het godsdienstige aangaat, zoo heeft
e

hij in de 17 eeuw bij ons geen evenknie, en te hooger moet deze verdraagzaamheid
worden geprezen, daar zij bij hem, niet als bij zijn tijdgenoot Pieter Corneliszoon
Hooft, voortsproot uit onverschilligheid, maar gepaard ging met eene vurige liefde
en ingenomenheid met den godsdienst. Regtzinnig en vroom protestant, heeft hij
toch in geen enkelen regel van zijne talrijke geschriften, eenige hatelijkheid tegen
de R.C. kerk geuit. Streng remonstrant, heeft hij toch nimmer eenige bitterheid
tegenover de remonstranten aan den dag gelegd. In verdraagzaamheid tegen deze
laatsten overtreft hij zijn vriend Huygens verre, daar men bij dezen hier en daar wel
eens een bitsen uitval tegen de Arminianen aantreft. Evenwel stond Cats bij de
predikanten in een goed blaadje. Hij zocht hun omgang en zijn omgang werd door
hen gezocht. Merkwaardig is het, als men de houding der vier hoofddichters der
e

17 eeuw tegenover de predikanten nagaat, hoe hun verschillend karakter daarbij
in het licht treedt. Hooft mogt de predikanten niet lijden; toch trad hij, volgens zijn
eigen woorden, hen nooit in den weg, was hij nooit in hun vaarwater; wanneer hij
hen aanvalt als b.v. in zijn blijspel de schijnheilige, dan drijft hij zijne politieke
voorzichtigheid zoover, dat hij een katholiek ten tooneele voert, alsof die
schijnheiligheid niet bij voorkeur in de heerschende kerk zijner dagen gezocht moest
worden.
Ook Huygens was geen predikantenvriend, maar daar hij wilde doorgaan voor
een regtzinnig geloovige, vermeed hij hen regtstreeks aan te vallen. Alleen kon hij
onder den schijn van hen te prijzen, niet nalaten hen in een bespottelijk licht te
stellen. Zoo zegt hij ergens, dat de predikstoel een heilige mortier is, en de predikant,
zijn stamper, die 's hemels specerijen met zijn toug, zijn hersens en zijn hart fijn
stampt. Hij verzoekt daarbij dat ernstig op te vatten, maar dat verzoek is van geen
beter gehalte dan dat van Rousseau aan de dames, om zijn romans niet te lezen.
Vondel daarentegen valt de predikanten op alle plaatsen en op elk tijdstip met een
wreede onbarmhartigheid op het lijf. In den kamp tegen dat geslacht kent hij deernis
noch matiging. Cats eindelijk was met hart en ziel een predikantenvriend. Wie van
de vier het beste deel had gekozen, wil ik niet beslissen Alleen wil ik zeggen, dat
uit een zedelijk oogpunt beschouwd, m.i. de ingenomenheid
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van Cats de voorkeur verdient. Dit is zeker dat zij hem het meeste voordeel heeft
gegeven. Onder de schaduw v n de predikantengunst, tierde en bloeide zijne
populariteit in immer vermeerderende weelderigheid. Maar schoon zij hem stoffelijke
voordeelen verschafte, toch was deze ingenomenheid geheel ongeveinsd. Een
godsdienstig en zacht gestemd hart als dat van Cats had behoefte van godsdienstige
zalving en deze kon hij alleen bij de predikanten vinden.
De Heer Jonckbloet geeft in zijne geschiedenis der nederlandsche letterkunde
het volgende op als oorzaken van Cats populariteit.
‘Het Nederlandsche volk vond in Cats den weerklank zijner nationale deugden
en gebreken. De meesten zijner lezers zouden, zoo zij met evenveel gemak de pen
gehanteerd hadden, niet anders geschreven hebben dan hij. Onze godsdienstigheid,
zoo sterk, dat ze door overmagt wel eens tot ondeugd oversloeg en op kerkelijk
gebied ook tot onchristelijke liefdeloosheid verlokte, maar die in het praktische leven
zich niet karig openbaarde in werkende liefde, zij vond ruim voedsel in het boek van
Cats. En niet minder werd er in opgewekt tot de huiselijkheid, die hier altijd inheemsch
is geweest en de kweekster van menige goede eigenschap, die men elders niet
aantrof.
Maar van den anderen kant, zoo het goede Nederlandsche volk al de deugden
had, die den uijveren burger behooren te versieren, het behoefde zich echter nimmer,
en ook nu nog niet te verontschuldigen, dat het zich aan dichterlijke geestvervoering
te buiten is gegaan. Daarvoor was het te praktisch, te nuchter. Men werd door Cats
gesticht en vermaakt op de wijze, waarop men gesticht en vermaakt wilde worden,
de dichter was met ons van eenerlei beweging, zelfs de breedsprakigheid die thans
begint te hinderen, was eene aanbeveling te meer, zij lag zoo geheel in het
volkskarakter. Dat afdalen in allerlei kleine bijzonderheden, die mikroskopische
ontleding, die uitputting van het onderwerp, dat was het juist wat men begeerde,
dat was de geliefkoosde vorm der Nederlandsche wereldbeschouwing.’
Indien deze beschouwing van den Heer Jonckbloet op waarheid ware gegrond,
e

zoo zoude het nederlandsche volk, ook dat der 17 eeuw, het lamlendigste volk zijn,
dat ooit door de zon werd beschenen. Een huiselijk volk, maar onvatbaar voor eenige
geestvervoering en zich alleen vermakende met het nuttelooze uitpluizen van nietige
kleinigheden. En deze gelaatschildering zoude gelijken? Het nederlandsche volkje
e

was in de 17 eeuw en ook nu nog huiselijk van aard, maar zijn geheele
e

e

geschiedenis, vooral in de 16 en 17 eeuw bewijst, dat het hoogere en edeler
goederen dan huiselijk geluk kent. Ons volk was
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huiselijk en toch stichtte het in alle deelen der wereld volksplantingen. Ons volk hield
van het afdalen in bijzonderheden; gelijk bekend is overtroffen de schilderstukken
van Dou en Metzu in naauwkeurige teekening die van alle schilders der wereld,
maar roemen wij naast dezen ook niet op Rembrandt en kan de spaansche en
italiaansche schilderschool een stuk aanwijzen, dat in grillige stoutheid de zoo
beroemde nachtwacht van den hollandschen schilder evenaart?
De Heer Jonckbloet zag in de door hem gegevene schildering twee karaktertrekken
e

voorbij die zich voor den opmerkzamen beschouwer, altijd meer, vooral in de 17
eeuw, den bloeitijd van het nederlandsche volkskarakter, vertoonen. Hij zag voorbij
de romantische trek naar het ongewone en stoute, en de daarmede naauw
verbondene vatbaarheid voor datgene wat men met het fransche woord élan
gewoonlijk uitdrukt. Men wil van ons volk een huisbakken met Jan Salie (-) melk
overgoten volk maken. Maar men sla het eens met opmerkzaamheid gade in de
e

17 eeuw. Vertoont zich deze romantische trek naar het vreemde zoo ten goede
als ten kwade niet in alle rigtingen? De nadeelige vruchten dier neiging vertoonen
zich in den tulpenhandel en de door Vondel zoo naar 't leven geteekende
wisselruiterij, de goede vruchten in de avontuurlijke zeereizen, zooals b.v. die van
Bontekoe, op het kunstgebied, in sommige wonderlijke stukken van Rembrandt, op
het terrein der wetenschappen, in de stoute poging van de Groot om het regt van
vrede en krijg tot een vast sijsteem te brengen, in het nog stoutere waagstuk van
Spinoza, om het Godsbegrip tot een mathematische zedelijke formule te herleiden.
In welke volksgeschiedenis is een romantischer tafereel te vinden dan van Tromps
aanval en overwinning bij Duins? Die aanval van een klein aantal schepen op deze
nieuwe armada, dat eensklaps aangroeijen van onze vloot, dat geven van buskruit
aan den overmachtigen vijand, is het niet of dat alles tot het gebied der romantische
legende behoort en toch, dat alles was slechts een natuurlijk uitvloeisel van onzen
volksaard, niet zoodanig als hij zich aan de door vreemde nevelen verduisterde
oogen van den Heer Jonckbloet vertoont, maar zooals hij werkelijk was. Bij deze
met romantische neigingen doortrokken natie was Cats populairder dan eenig ander
dichter. Dit moet dan een geheel anderen grond hebben dan door den Heer
Jonckbloet is aangewezen. Cats was in zeker opzigt romantisch. Wat al vreemde
verhalen wist hij zijn tijdgenooten te doen, uit alle oorden en alle tijden wist hij hun
iets te vertellen. Hierin lag zijn aantrekkelijkheid boven Hooft en Vondel, dat hij wat
nieuws wist voor te disschen. Vondel en Hooft kozen hun helden uit de aan allen
be-
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kende geschiedenis, een ieder wist wat Floris de vijfde, wat Bato, Gijsbrecht van
Amstel, David, Noach, Simson gedaan hadden, maar de geschiedenissen van
Aspasia, van Rosetta, van het Spaansch heidinnetje, waren de meesten vreemd.
En daarbij wist Cats zijn tijdgenooten te lokken door de onverwachte gevolgtrekkingen
die hij wist te halen uit voorvallen van het dagelijksch leven. Men behoeft Cats
slechts op te slaan om bijna op iedere bladzijde daarvan voorbeelden te vinden.
Men neme b.v. uit zijne zinnebeelden: Een papegaai in eene kooi. Hooft heeft dat
zelfde zinnebeeld gebezigd en evenals Cats het in het hollandsch, latijn en het
fransch behandeld, maar hij heeft het alleen op de min toegepast, Cats trekt er uit:
een minneles, een zedeles en een les voor het godsdienstige leven. De minneles
is bij Hooft zoowel als Cats gemakkelijk te raden. Gevangen en veilig voor de liefde
te zijn is beter dan daar buiten door alle booze dieren (verkeerde hartstogten) te
worden vervolgd, maar wie kan de zedeles vermoeden die Cats er uit trekt, den
raad om te lijden met geduld en de les voor het godsdienstige leven, dat de
gevangenschap in God de hoogste vrijheid is, wie heeft daar ooit bij een
papegaaienkooi aan gedacht? Dat vreemde, dat romantische was het dat de
Nederlanders in Cats trok. Onze voorouders vonden zijn breedsprakigheid even
vervelend als wij, zijn platheid hinderde de meesten hunner, maar in zijn
vindingrijkheid en het moraliseren vonden zij een bekoorlijkheid, die soms dat alles
over het hoofd deed zien.
Wij willen nu de aanklagten tegen Cats ingebracht onder de oogen zien.
In de eerste plaats beticht de heer Jonckbloet onzen dichter van een onchristelijken
haat tegen den grijzen Oldenbarneveld en een nog onchristelijker juichtoon over
den val van diens hoofd.
In de Emblemeta van Cats treft men deze regels aan:
Het is nut te zijn geloofd,
Dat een wijs, een zeldzaam hoofd,
Dat alleen een eenig man,
Gansche rijken storen kan.
Dan het is ook wel gezien,
Heden en in oude tiên,
Dat een eenig hoofd geveld,
't Gansche land in ruste stelt.

Volgens den hoogleeraar Jonckbloet spreekt uit deze woorden een bloeddorstig
hart tegen den gevelden staatsman. Maar gelukkig weten
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we, dat deze criticus tegenover reputaties die hij wil afmaken, bijna even willekeurig
in zijne aanhalingen is als Renan in de aanhaling van bijbeltexten. De aangehaalde
verzen komen voor in een gedicht op een eendekom. Een eend, verhaalt Cats, had
teweeggebragt dat een geheele eendekooi oproerig en al het water troebel was
geworden. Onder het hollandsche vers geeft Cats, volgens zijn gewoonte, van zijn
vers eene vrije vertaling in het latijn, de twee laatste regels daarvan luiden:
Tolle ducem sceleris, mox caetera turba quiescet;
Qui sapit hic tantum l i l i a summa metet.

Dat wil zeggen: breng het hoofd van den opstand ten onder en de geheele bende
komt spoedig ter rust. Een verstandige staatkunde zal alleen de leliën, die het hoofd
fier opheffen, wegmaaijen. Zoude dat woord leliën niet aanduiden dat Cats hier het
oog op Frankrijk had, misschien wel op den val van den markies d'Anera en het
doodvonnis, dat aan diens echtgenoot werd voltrokken? Vreemd zoude het gewis
in Cats geweest zijn, dat hij Oldenbarneveld, den leider en den gunsteling van de
patriciers, zou hebben voorgesteld als het hoofd van een oproerig gemeen. Dat
Cats Oldenbarneveld niet haatte maar hoogachting toedroeg, blijkt trouwens ook
uit eenige regels door hem geschreven op den ingang van Sorgvliet. Zij luiden:
Ik die nu heb beleefd, dat even g r o o t e zielen,
Ach! voor een w r e e d e bijl ter aarde moesten knielen.

Had de heer Jonckbloet eeuige bladen verder dan de door hem aangehaalde regels
gelezen, hij zou gestuit zijn op woorden, waarin Cats klaarblijkelijk de bovendrijvende
staatspartij aanmaant met matiging van hare overwinning gebruik te maken, waarin
hij dus de tegen Oldenbarneveld, de Groot, Hoogerbeets en anderen, a a n h a n g i g e
processen afkeurt; hij zegt hierin:
Wat is het dat ik zeggen kan,
Als dat geweld en groote kracht,
Wordt in der haast tot niet gebragt,
Ten zij de wijsheid voor en na,
Ten zij beleid te roere sta,
Want anders ziet men dat geweld,
Door eigen krachten wordt geveld.

Doch wat alles afdoet: Ik sprak daareven van de willekeurigheid des heeren
Jonckbloet in zijne aanhalingen. Oldenbarneveld werd in 1619 onthoofd en de
Emblemata van Cats verschenen in 1618.
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Vondel zegt in zijn Roskam:
'k Heb wetens niemand in 't bijzonder aangerand,
Misschien, wien 'k trof, tot nut van ons belegerd land.

Maar wetens of onwetens, Vondel randde in zijne gedichten bijna altijd den een of
anderen bizonder persoon aan. Van eene groote schare zijner tijdgenooten heeft
Vondel portretten geleverd, die alles behalve vleijend zijn, en al staat er de naam
e

van die personen niet onder, ieder die in de 17 eeuw wat te huis is, kan ze dadelijk
herkennen. Cats daarentegen spaarde altijd zooveel mogelijk zijn tijdgenooten.
Terwijl hij de zonde en het kwaad overal bestreed, liet hij de zondaars en de
schuldigen ongedeerd. Iedereen kon dus zijn geschriften zonder ergernis lezen;
van daar dan ook voor een goed deel zijne populariteit verklaard. Ook in dit opzicht
liet intusschen de laster hem niet met rust en tot in onze dagen is dit zelfs door van
Lennep nagepraat. Eenmaal, maar ook slechts eenmaal zou Cats van den goeden
weg zijn afgeweken en aanstonds in een stinkend moeras zijn geraakt. Cats zou
zijn kunstgenoot Vondel op eene walgelijk onzedelijke wijze in zijn persoonlijk leven
hebben aangerand. Zie hier de zaak. Vondel had eene prijsvraag aan de
1)
zoogenaamde academie in verzen geschreven, waarin hij allerlei den predikanten
grievende vragen had gedaan. Op die prijsvraag kwam in een allerliefst vers van
Tesselschade en een allerliederlijkst vers uit Dordrecht, geteekend met J.C. Dit vers
werd algemeen (schoon niet door Vondel) aan Cats toegeschreven en deze heeft
dit nimmer tegengesproken. Vondels vijanden hebben zich, schuilende achter Cats
gevierden naam, van dat vers bediend om het gehate beeld van den hekeldichter
nog meer te bevlekken. In dat goore en lasterlijke vers maakt de schrijver Vondel
uit voor een kroeglooper en dronkaard en doet hij de vraag of:
Zich dronkaards niet verloopen,
Wanneer ze om bier hun broek verkoopen.

Het eindigt met de even zoutelooze als beleedigende letteromzetting van Joost van
Vondels in Sotje vol van Sonden.
Van Lennep heeft de schuld van Cats als bewezen aangenomen en over dat vers
tegen Cats eene gemoedelijke strafvermaning ten beste gegeven. Voor wie het stuk
van den heer Leendertz in de Navorscher van 1875 gelezen heeft (hoe spijt het mij,
dat onze van Lennep dit

1)

Schouwburg.
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niet heeft kunnen doen!), bestaat er langer geen twijfel, dat deze aanmaning aan
een verkeerd adres werd gericht. Doch hoe kon een zoo welwillend man als van
Lennep was aan een dergelijke beschuldiging geloof slaan? Hoe was het mogelijk
dat een zoo menschkundig schrijver de zedelijke waarheid vergat door Racine in
zijne Phèdre aldus uitgedrukt:
Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés,
Et jamais on n'a vu la timide innocence
Passer subitement à l'extrême licence.

Hoe was het mogelijk dat hij zulk een verstandig en edel man als Cats schuldig kon
rekenen aan zulk een grove feil? Het zou inderdaad een jammerlijk kwaad zijn
geweest, waaraan Cats zich had schuldig gemaakt, het zou de onbeschaamdste
laster zijn geweest, tot wiens gedienstige tolk hij zich zou hebben opgeworpen.
Volgens de getuigenis van Gerard Brandt, en diens getuigenis verdient te meer
geloof, daar hij in de geschiedenis van Vondel allerlei ongunstige praatjes, die over
den dichter liepen, ter sprake bracht, was Vondel in geheel zijn leven de matigheid
en ingetogenheid zelve en dronk hij slechts uiterst zeldzaam wijn of bier. En Brandt
als vurig protestant en predikant was een tegenvoeter van den katholieken Vondel,
den predikantenhater bij uitnemendheid en hij zou dezen zeker niet gespaard hebben.
Van Lennep schijnt er niet veel over nagedacht te hebben, want hij schrijft: een
1)
geridderd man als Cats dacht misschien: met zulk een burgermannetje als Vondel
behoeft men het zoo nauw niet te nemen. Het is alsof wij van Lennep hooren in die
woorden, maar met deze luchthartigheid (geheel mistastend, want aan Cats was
alle aristocratische hoogmoed vreemd), mag over een onbevlekten naam niet worden
geschertst. Wij vermoeden dat van Lennep, trots zijn goed hart, zich niet heeft
kunnen vrijwaren van de zucht onzer tegenwoordige critici om af te dingen op de
verdiensten van onze eigen groote mannen, vooral als ze geloovigen waren. Wij
willen hem, wien wij zoo noode missen en aan wiens goeden luim wij met geheel
Nederland zoo menig genotvol uur zijn verplicht, dit niet al te zeer ten kwade duiden.
Maar een goed advocaat als van Lennep had zich toch, zelfs wanneer de schuld
van Cats ontwijfelbaar vast stond, wel een weinig met de circonstances atténuantes
kunnen inlaten. Waarom niet de keerzijde van Racine's regels op den voorgrond
gezet en het aangewezen als een eigenschap van het menschelijk hart, dat het ligt
in

1)

Cats was door Karel I in 1627, terwijl hij buitengewoon gezant te Londen was, tot ridder van
St. George benoemd.
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uitersten valt, zoodat wanneer iemand van een zacht karakter eene hardheid zegt,
zijn woorden dan over het algemeen veel scherper en harder zijn dan die welke
eenen aan hardheid gewonen man ontvallen? Waarom niet aangetoond, hoe Cats
waarschijnlijk Vondel hield voor den kroeglooper, waarvoor hij hem uitschold en
hem werkelijk beschouwde als een zotje vol van zonden? Hoe, de profeten bij wie
Cats zwoer, de rechtzinnige predikanten, stelden den dichter van de Palamedes en
de Harpoen voor als een door en door zedeloos mensch en Cats zou hen op hun
woord niet gelooven? Zulk een zedeloos mensch viel de predikanten op nieuw aan,
en Cats zoude hun partij niet opnemen, en den vuilen beschimper van zoo heilige
mannen niet in zijn eigen vuiligheid verstikken? Dit ware naar mijn inzien, beter
geweest. Voor het nageslacht kan de veroordeeling der vaderen weinig nut hebben,
maar met eene verklaring der gebreken, die hen aankleefden, kan het zijn voordeel
doen.
Busken Huet heeft voor jaren in het bekende Gidsartikel de onzedelijkheid van Cats
geschriften aangevallen. Het ontbreekt in dat artikel niet aan geestige en ware
opmerkingen, maar doorgaans blijkt het dat Huet, Cats niet gelezen heeft, hetgeen
aan critici meer overkomt. Op goed geluk af heeft hij eenige fragmenten
doorgebladerd en dan schijnt hij steeds de meest dubbelzinnige stukken gekozen
te hebben. Daarbij is het een groot ongeluk van Huet dat hij per fas et nefas pikant
e

wil zijn. Daaraan offert hij de waarheid op. De zeden der 17 eeuw heeft hij blijkbaar
niet gekend; anders zou hij aan Cats zulk eene zware grieve niet gemaakt hebben,
van het door mij reeds verhaalde geval dat hij het meisje, waaraan hij zijn hof maakte,
liet loopen, toen een vriend hem zeide dat haar vader bankroet had gemaakt. Maar
wat nu de onzedelijkheid betreft, door den schrijver van Lidewyde aan Cats verweten:
er zijn in Vader Cats fragmenten vol van de zuiverste zedeleer, zoo heilig en zuiver
als die van de bergrede. Voor hen die met Busken Huets kritieken dweepen zal het
eene ongerijmdheid schijnen, wanneer ik zeg, dat geen dichter ter wereld in
werkelijkheid de vrouw zoo hoog heeft gesteld als Vader Cats. Toch werpt de fijn
beschaafde Huet den ouden dichter, vooral met het oog op zijn denkbeelden over
vrouwen en huwelijk het scheldwoord poldergast naar het hoofd; of hij Cats als
poldergast waardeerde (ik geloof het niet, de behoefte aan een schelduaam deed
hem dezen kiezen), dit is zeker dat Cats in zijne huisvrouw uit den Trouwring om
haar hoofd een krans gevlochten heeft
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van bloemen, die een letterkundige uit de eerste helft dezer eeuw heeft
zaamvergaard, (ik bedoel mr. J.C. van de Kasteele in zijn Eerzuil voor Cats): men
vergunne mij daaruit enkele regels mede te deelen:
Wie kan een zedig wijf, gelijk het dient, verhoogen?
Zij is voor haren man een wellust zijner oogen,
Zij is een hoofdjuweel, een kroone van den man,
Die hem en binnenshuis en buiten dienen kan.
Zij is gelijk een tuin, die om den hof gevlochten,
Bewaart het edel kruid van alle snoepgedrochten.
Zij is een zoete plant, een rechte vijgeboom,
Zij kan een dollen stier ook houden in den toom.
Zij is een klare lamp, een gouden kandelaar
Die al het huis verlicht, doch meest het echte paar;
Zij is een wijngaardrank, die met haar koele blaren
Hem die haar ziele mint van hitte kan bewaren.
Zij is de wijnstok zelf, vol zoete vrucht en vreugd,
Zij is een stille zee, een haven voor de jeugd;
Zij is gelijk een schip, dat over zee gevaren,
Vervult het gansche land met alle nutte waren.
Zij is een schoon juweel, dat glinstert in den nacht,
Zij is een rijke steen, maar echter wonder zacht.
Zij is gelijk de zon, die met een helder schijnen
Doet mist, ongure lucht en alle kwaad verdwijnen,
Verzacht den wrangen twist, al is hij bijster scharp,
Een wijf, een vlijtig wijf is, ja, een Davids harp.

Wanneer nu Busken Huet de onzedelijkheid van Cats wil staven, dan kiest hij daartoe
een werkelijk zedeloos verhaal dat Cats ons in zijn L i e f d e s V o s s e n v e l ten
beste geeft, en hetwelk hier op neêr komt. Een jong mensch dingt om de hand eener
schatrijke weduwe, maar krijgt een blaauwtje. Getrouw aan den door Cats op meer
dan eene plaats gegeven raad, houdt de minnaar vol. Door list hoopt hij de vesting,
die den aanval heeft afgeslagen, te veroveren. Hij koopt de dienstmaagd om en
weet van haar te verkrijgen, dat zij hem 's nachts, voor de morgen bloost, inlaat, en
als nu met den morgen volk op de straat komt, neemt hij den schijn aan als of hij
den nacht ten huize van het weeuwtje had doorgebragt. De vrouw kwam daardoor
geweldig in opspraak en zag zich wel, om er zich uit te redden, genoodzaakt de
hand, die zij vroeger geweigerd had, aan te nemen.
Het verhaal is, ieder zal het erkennen, niet bijzonder stichtelijk en het wordt
bovendien, dit geven wij toe, door Cats op eene wijze verteld,
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die alles behalve oorbaar is voor jeugdige ooren. Intusschen moet men niet denken,
gelijk Busken Huet schijnt te doen, dat Cats de boevenstreek van Faes, zoo heet
de bedoelde jongeling, als een navolgenswaardig voorbeeld heeft voorgesteld.
Neen! Integendeel wordt in de daarop volgende zamenspraak tusschen Sophroniscus
en Philogamus dat trouwgeval uitdrukkelijk afgekeurd. Philogamus, die naar de
beteekenis van zijn naam altijd bij Cats optreedt, als de verdediger van het huwelijk,
zegt het volgende: Het gaapt als een oven, dat de trek, die Faes hierin heeft gebruikt,
onbehoorlijk en misprijselijk is, want hier te willen zeggen: dolus an virtus quis in
hoste requiret, is geheel ongerijmd. Doch ook in Cats dagen zal het wel niet
twijfelachtig geweest zijn wien van tweeën een jongmensch tot gezelschap zou
verkiezen, het schoone, ligtzinnige dametje of den strengen predikant, dien men
hem terzelfder tijd tot geleider had gegeven. Ook schijnt Cats niet zonder
gewetensbezwaren den weg, waarop hij later zoo doordraafde, te zijn ingeslagen;
in de werkelijk schoone voorrede van het vijfde boek des huwelijks spreekt hij van
deze bezwaren. Deze begint aldus: Wat ik bidden mag lezer, staat wat stille. - 't Is
noodig dat gij uwe vuile schoenen hier wat uit doet, immers de voeten een weinig
kuist, al eer in te gaan tot onze beste en binnenste kamer, gij zijt hier in het rijk der
vrouwen. Dit tegenwoordig werk door Gods genade met spoed en voorspoed tot
hier toegebragt hebbende en mijne gedachten tot vordering van het zelve
aangedreven voelende, had ik al reeds de pen in de hand, maar ziet, in deze gestalte
werd ik gewaar, ik en weet niet wat voor eene huivering die mij de vingers scheen
te verkleumen. Mij kwam in den zin dat alle schriften niet van alle menschen met
een en hetzelfde oogmerk worden gelezen; velen, die gewoon zijn, tot ijdelheid
meer als tot stichting te lezen, zullen misschien het slangenvleesch alleen uit dezen
thriakel trekken en liever een goede reden ten kwade verdraaijen, als een twijfelachtig
woord ten goede duiden. Nadat vader Cats het pro en contra, ten opzigte van het
openlijk bespreken van zulke zaken heeft uiteengezet, komt hij tot de conclusie, dat
hij een nuttig en gode welgevallig werk doet met de uitgave van een boek waarin
over de geheimenissen des huwelijks wordt gehandeld; hij eindigt met de aanhaling
van de spreuk van een vrijgeest: Sijt ghy wijs, soo sijt ghy u wijs; sijt ghy een spotter,
soo sult ghy 't alleen dragen; met andere woorden: zuigt de lezer iets kwaads uit
hetgeen ik met eene goede bedoeling schrijf, zoo komt dat geheel alleen ter zijner
verantwoording. De laatste zinsnede moet als vanzelven het laatste hoofdstuk van
Sternes Sentimenteele Reis in herinnering brengen; maar daaruit
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volgt tevens dat zij Cats niet geheel en al verontschuldigt. De zedelooze gedachte,
die Sterne door zijn uitroep bij de lezers opwekt, komt, al protesteert hij er uitdrukkelijk
vooraf tegen, al betuigt hij ook zijn onschuld, toch geheel alleen voor zijne rekening.
En zoo is het ook gesteld met de goede lange verhalen, die Cats ons voordicht; dat
zulke verhalen op de lezers niet den stichtelijken indruk maken, dien Cats er van
verlangt, is zijne schuld, niet die van de lezers.
Was Cats werkelijk een dichter, een goed zedemeester en volksleeraar? Of heeft
het voorgeslacht hem een diploma uitgereikt, dat door ons als niet meer geldig moet
worden beschouwd? Was Cats waarlijk een dichter? Niemand zal ontkennen, dat
hem als zoodanig groote gebreken aankleven, maar staan ook niet vele goede
hoedanigheden daar tegenover? Laat mij beginnen met een onderzoek naar zijne
gebreken Eentonigheid en langdradigheid schijnen de twee juffers, die Cats op al
zijne wandelingen in Zeeland, te Dordrecht en op Buitenzorg vergezelden, somtijds
voegt zich bij die twee nog een deerne, met ongekamde haren en ongewasschen
wangen, en als de dichtlievende staatsman tusschen dit drietal gaat, dan hebben
wij, ik erken het, moeite om in hem den bevalligen zoon van Apollo te erkennen.
Maar wanneer wij, aangemoedigd door de vriendelijkheid waarmede hij ons
uitnoodigt, werkelijk in zijn nabijheid komen en hem hooren kouten over zoo vele
aardige dingen, dan verliezen wij allengskens de vervelende nijmfen, die zich tot
zijn gebied hebben opgedrongen, uit het oog. Men heeft de eentonigheid bij Cats
wel eens toegeschreven aan de weinige afwisseling van dichtmaat, die men bij hem
aantreft; inderdaad zijn het bijna altijd alexandrijnen, met het onveranderlijke rustpunt
in het midden, of versen van 4 voeten, wederom met het rustpunt in het midden of
aan het einde van iederen regel, en natuurlijk geven die vaste maatslagen en
rustpunten zijne versen iets van het eentonig getik van een klok, maar toch moet
die eentonigheid nog aan iets anders geweten worden. Want bijwijlen heeft Cats
zijn versen gegoten in dichtmaten, zoo vrij en grillig als men alleen bij dichters, die
tuk zijn op nieuwigheden, zoude wanen te vinden. Wie b.v. zoude naar den
natuurlijken vorm de volgende regels aan Cats toeschrijven:
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Tortelduifje, mijn beminde,
Die van allen kant gejaagd,
Vlugt als een hinde
Doch, zoo ik dikmaals vinde,
Uw harte knaagt
Ook wel geheele nachten.
Ach! matig uwe klachten.
Dat u geen druk of wanhoop ooit verslinde,
Tortelduifje, tortelduifje, tortelduifje, mijn beminde!

Niemand zoude ook op rekening van Cats stellen het volgende lied van het heilige
avondmaal:
O God, mijn hoogste goed!
Daal nu in dit gemoed,
En naak mijn hert
Opdat het zuiver werd.
Uw reine wonden,
Die zijn het bad
Voor al de zonden,
In mij bevonden,
O gun mij dat!

Men ziet het, de vaste maatslagen en rustpunten zijn hier verbannen en toch blijft
de eentonigheid niet weg. Wat ons in eentonigheid het meest verveelt is niet de
vaste maat, maar dat wij, als wij den eenen toon hooren, ook met zekerheid kunnen
zeggen welke toon zal volgen, en dat kunnen wij altijd bij Cats, al koos hij ook grillige
dichtvormen. Göthe heeft alle schrijvers den raad gegeven: f l i e h e d a s l e i c h t e ,
het is niet moeijelijk te raden wat hij onder dat l e i c h t e verstond.
Door de gewoonte doen wij alles wat ons in het eerst moeite heeft gekost,
gemakkelijk. Hoe veel moeite kost het aanleeren van het pianospel aan het meisje,
en na eenige jaren van oefening, met welk een gemak speelt zij dan niet allerlei
stukjes, zonder inspanning; zonder er zelfs bij te denken, zweven dan hare handen
over het speeltuig, zij doet thans machinaal wat zij vroeger niet zonder inspanning
van haar geheele wezen kon doen.
Ook bij spreken, schrijven en dichten oefent de gewoonte van het te doen dezelfde
kracht uit. Het schrijven en dichten, dat ons in het eerst vrij wat moeite kostte, gaat
op den duur ons op machinale wijze gemakkelijk van de hand. Eerst dan wanneer
de schrijver het zoo ver gebracht heeft, wordt het stellen, hetzij dan in dichtmaat of
in prosa,
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een aangename taak voor hem, hij behoeft zich dan niet langer in te spannen; de
woorden, de beelden, de zinsneden vloeijen hem als vanzelven toe, maar dat genot
kan hij dan alleen smaken als hij zich blijft bewegen in zijn ouden kring van
denkbeelden, want moet hij in een nieuwen cirkel overstappen, dan wordt, altans
in den aanvang, zijn taal wederbarstig. Dat verveelt hem en hij keert tot zijn ouden
kring terug. Is hij overigens een ontwikkeld mensch, dan zal hij natuurlijk daarom
niet ophouden, door omgang met menschen en boeken, zijn geest te verrijken, maar
elk nieuw denkbeeld dat hij opneemt, zal hij dan zoo lang fatsoeneren tot dat het
past in den kring waarin hij zich bij voorkeur beweegt. Als vanzelven moet daardoor
iets eentonigs komen in alles wat hij voortbrengt. Cats, die zoo gemakkelijk over de
zedekundige onderwerpen schreef en dichtte, voelde zich te behaaglijk in den kring
waarin hij zich leerde bewegen, om er zich uit te begeven. Had hij evenals Vondel,
als Göthe, Bilderdijk en Herder zich telkens op nieuwe wegen begeven, ook dat
veld dat hij bij voorkeur bebouwde (ieder dichter, ook de veelzijdigste, heeft zulk
een akker), zoude met grootere verscheidenheid van bloemen en gewassen bezaaid
zijn geworden. Bij Cats kwam dan de eentonigheid voort uit gemakzucht, het is een
fout die wij niet willen vergoelijken, maar die toch geenszins belet dat men een
dichter en zelfs groot dichter kan zijn. Lamartine en Tollens vervielen in dezelfde
fout en wie zal hun den dichtertitel betwisten? Ja! zelfs onze zoo hoog geroemde
de Génestet, werd ook hij niet zoozeer rondgetrokken in den kring van religieuse
gevoeligheid, dat hij niet meer in een anderen cirkel dorst over te gaan?
Langdradigheid is bij Cats mede een vervelend gebrek, maar dat is een défaut de
sa qualité, want, gelijk ik later zal aantoonen, ligt Cats grootste verdienste in het
nauwkeurig schilderen van de dingen, en wil men dat doen, dan moet men vervallen
in het opsommen van bijzonderheden. In zijn Galathee wil een herder aan zijn
steedsche schoone de voordeelen van het herdersleven aanwijzen, hij somt haar
daarom op alles wat zij buiten voor niets kan krijgen, hij vraagt haar dan:
Wilt gij kwakel of patrijs
Of een korhoen uit het rijs?
Of een kieviet met haar kuif,
Of een vette tortelduif.
Of een snipje, lang gebekt
Of een smientje dik gespekt,
Of een meerel uit het woud,
Of een lijster uit het hout?
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Of een spreeuwtje, of een vink
Of een ander lekker dink?
Of misschien een lekkere hoen,
Of een malsche huiskapoen
Of een kalicoensche haan
Of de jongen van een zwaan? enz.

Zeker is dat langdradig genoeg, maar toch ziet gij daarin tevens niet al den rijkdom
van het buitenleven tentoongesteld? Watertanden wij niet bij de opsomming van al
die lekkernijen en kon Cats zijn doel dan wel zonder die opsomming bereiken? Ik
stem toe dat hij erg overdrijft als hij voortgaat met de opsomming van al de visschen,
de voortbrengsels der melkerij en de boomvruchten, maar dat moet wederom aan
zijn ander hoofdgebrek, de eentonigheid, worden geweten.
Het grootste gebrek in Cats als dichter, is zijn platheid, maar ook daarin mag men
hem niet veroordeelen, zonder den tijd, waarin hij leefde, in aanmerking te nemen.
Voorzeker kunnen de fouten zijner tijdgenooten hem niet geheel ter verontschuldiging
strekken, maar toch kunnen zij dienen om de vlek in ons oog wat minder donker te
maken. Platheid is een vergrijp tegen de kieschheid. Nu zijn er tweederlei soorten
van kieschheid. De eene is den mensch van nature eigen, de andere is een telg
van een willekeurige mode of van een volksgebruik. Een zeker soort van kieschheid
is alle volken, ook die der barbaren en wilden eigen; 't is waar, sommige reizigers
hebben ons verhaald van volksstammen, aan welke elke kieschheid vreemd zoude
zijn, maar over het algemeen kan men zoo weinig afgaan op de mededeelingen
van reizigers. Zij ontmoeten, uit den aard der zaak, slechts enkele exemplaren en
nu stellen zij de fouten dier exemplaren zoo ligt op rekening van het geheele geslacht.
Met hetzelfde regt zoude een wilde, die Nederland bezocht, het volgende vonnis
over het nederlandsche volk kunnen vellen: geen dag ging er voorbij, dat ik geen
dronkaards op de openbare wegen en groote straten tegen kwam, ik geloof daarom
dat de dronkenschap bij dat volk in het geheel niet voor een kwaad wordt geteld. In
geheel de bezielde schepping gaat de natuur ons voor met het zooveel mogelijk
verbergen en omsluijeren van dingen, die onrein en walgelijk zijn, en zoude dan de
kunstenaar en de dichter, die zijn ideaal uit de natuur moet putten, haar hierin niet
moeten volgen? Zoude het hun geoorloofd zijn, zouder noodzaak te spreken vanen te wijzen op dingen, die door de wijze hand der natuur aan ons oog worden
onttrokken.
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Platheid is dan ook een zonde tegen het natuurlijk schoonheidsgevoel, maar dat
schoonheidsgevoel is bij alle volken niet even sterk ontwikkeld.
In de zestiende en zeventiende eeuw had men bij de Europesche volken veel
over voor al wat schoon was; in geen tijdperk was de zucht, om de schoonheid in
aanschouwelijke en duurzame beelden voor oogen te hebben, zoo algemeen
doorgedrongen.
De zoozeer bloeijende schilderscholen in Italie, Spanje, Vlaanderen en Nederland,
waren de heerlijke vruchten van dat streven. Dit vurig schoonheidsgevoel was een
soort van hartstogt geworden, maar juist daardoor miste het vaak fijnheid. In de
hoogere standen ontbrak het zoo hier als elders aan fijnheid van zeden, men weet
dat koningin Elisabeth aan haar gunsteling Essex een oorvijg toediende. Toen eens
de vrouw van den engelschen gezant, aan het hof van Frederik Hendrik, zich den
voorrang aanmatigde boven een nichtje van den prins, trok deze haar met geweld
terug en liet het daar niet bij, de genadige handen der vorstin deden ook de wangen
van de stoutmoedige engelsche gloeijen. Toen de weduwe van Prins Willem II in
1660 op een kostbare en plegtige wijze door de regeering van Amsterdam werd
ontvangen, tracteerde de burgemeester van Amsterdam haar onder anderen op
eene voorstelling van het ter dood brengen haars vaders Karel I, eene voorstelling,
die natuurlijk de prinses zoo aangreep, dat zij bewusteloos werd weggedragen. Aan
het hooggeroemde hof van Lodewijk XIV was het, blijkens de mémoires van den
Hertog de Saint-Simon, niet beter gesteld. Bij zulk een ruwheid van zeden laat zich
ook geen erg ontwikkeld gevoel van kieschheid denken, men mag dan ook den
dichters, van dit gebrek geen bijzonder verwijt maken. 't Is waar, ook bij de dichters
e

der 17 eeuw is het somtijds zigtbaar, dat zij het omsluijeren van zekere dingen voor
schoon houden, maar als zij nu zelve bezig zijn met het omsluijeren, dan tillen zij
den sluijer onverwachts op of zij maken zooveel drukte van hunne omsluijering, dat
ieders aandacht er nog meer door wordt getrokken. Zij handelen dan als ik eens
heb zien doen door een fijne dame, die er een klein museum van schilderijen op
nahield; over een schilderij van een niet zeer stichtelijk onderwerp was een sluijer
gespreid, natuurlijk strekte de sluijer om de aandacht van alle bezoekers er juist op
e

te vestigen. Een paar voorbeelden uit de dichters der 17 eeuw zullen dit duidelijk
maken.
Hooft liet in zijn Gerard van Velzen, de echtgenoot van den held des stuks, de
komst van haar gemaal afwachten, terwijl zij des nachts rust in haar stoel. Na het
gebeurde met graaf Floris, is dat fijn gevoeld, maar zie wat onze Hooft nu verder
doet: hij laat de vrouw op
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de vraag, waarom zij zulks doet, antwoorden in regels, die nimmer over kiesche
lippen zijn gegaan, hij laat haar zeggen:
Ach! wat kan meer indachtig maken, mij
Mijn droeven val dan 't bed en zonder u.

Alle fijnheid en kieschheid verandert hier in grofheid en platheid.
Zoo ook Cats. In zijn waarlijk geestig gedicht: ‘opkomst van Rhodope’ voert hij
een dichter in, die een schoone, naar wier harte hij dingt, wil overtuigen, dat hare
genegenheid zich niet moet vestigen op haar onwaardige voorwerpen. Heel aardig
overdrijft hij daarna in zijn beschrijving den rouw, door haar aan den dag gelegd,
over den dood van een muschje; uiterst kiesch omsluijert hij elk voorwerp dat naar
onreinheid zweemt, maar aan het slot bederft hij weder alles door het volgende
couplet:
Nu vrijsters die mijn droefheid ziet
Hoedt u voor deze pijn,
En laat zoo 't teere beestje niet,
Uw lust en vreugde zijn.
Kies liever voor uw leven lang
Een h a a n die 't beter maakt,
Die laat eens hooren vroegen zang
Ook als de dag genaakt.

Nog erger maakt hij het in een liedje, voorkomende in het zelfde gedicht, over de
vrijagie van een ouden man; kiesch en geestig is het als hij de onmagt van den
ouderdom verbergt achter de volgende beelden:
Een dorre steel heeft niets gemeens
Met versch ontloken rozen,
Al schijnt de zon ook 's winters eens
't Is maar voor korte pozen.

Maar wij worden compleet boos op den dichter, als hij ons daarna onthaalt op een
paar regels, die zoo gemeen zijn, dat zij niet eens kunnen worden medegedeeld.
Toch zijn wij in ons onrecht, als wij ons kwaad maken op den dichter, want de tijd,
waarin hij leefde, scheen het niet anders te willen. En wij doen hem volkomen onregt
als wij hem veroordeelen wegens het gebruik van sommige woorden, die niet
onkiesch uit hun aard, maar alleen door misbruik of ongebruik minder fatsoenlijk
klinken, zoo is wijf niet onfatsoenlijker dan v r o u w , g e e s t i g d i e r (voor een
maagd), niet onkiescher dan een aardig meisje, p e n s ,

Taal en Letteren. Jaargang 5

97
niet onfatsoenlijker dan l i j f , b r o e k niet onkiescher dan p a n t a l o n . In dit opzigt
moeten wij Cats geheel naar zijn tijd beoordeelen. Sedert zijn leeftijd is onze taal
kiescher maar ook kieskeuriger geworden. Die taal heeft voor een groot deel haar
éducatie ontvangen op de kostschool der fransche letterkunde. Van de dichters uit
den gouden tijd van Lodewijk XIV heeft zij kieschheid geleerd, en die dichters,
voornamentlijk dichtende voor het hof en de groote wereld, verbanden uit hun
gedichten zooveel mogelijk alles wat naar winkel, stal, keuken of kelder riekte; voor
een burgerlijk volk als wij moeten zijn, zijn wij daarom wel wat te hoofsch geworden.
Ook daarom kan het ons goed doen onzen Cats even ter hand te nemen, hij zij dan
een weinig plat, maar hij leert ons ons te bewegen in plaatsen, waar wij te huis
behooren; voor de vrouwen vooral kan die lezing nut doen. Hare plaats toch is bij
voorkeur niet in de zalen van koninklijke paleizen, niet in de galerijen der musea,
niet in de gehoorzalen der geleerdheid, maar aan den huiselijken haard, en die
haard moet, wil het er wel zijn, in de nabijheid zijn van een welvoorziene kelder en
goede keuken.
Vader Cats heeft geen grooteren vereerder gehad dan Bilderdijk. In drie gedichten
heeft deze zijn lof gezongen. Voor een groot deel sproot deze vereering voort uit
de herinnering aan het genot dat de groote dichter als een knaapje, naar zijn eigene
overdrijving van 2 à 3 jaren, maar zoo als waarschijnlijk is van 5 à 6 jaren had
gesmaakt in de beschouwing der plaatjes in Cats prenten-bijbel. Zonder plaatjes
kan men een groot gedeelte van Cats dan ook moeijelijk genieten. Voor hem zijn
die prenten wat het tooneel is voor de werken van een dramatisch schrijver. Evenmin
als het als een geldig verwijt tegen een treurspeldichter kan dienen, dat zijn gedichten
eerst hunne ware kracht en schoonheid erlangen, als ze op het tooneel worden
voorgedragen, evenmin kan het de verdienste van Cats als dichter schaden, dat hij
waar de teekenstift hem in gebreke laat drie vierde van zijn waarde mist. Stellen wij
ons den kleinen Bilderdijk voor met zijn verminkt voetje, zittende op een stoofje met
den grooten prenten-bijbel van Cats voor zich op een stoel. Wat zal het in zich zelf
gekeerde jongsken genoten hebben bij het rondblaren van die plaatjes, hier een
versierde kermisos, daar een dienstmaagd, die worst stopt, ginds een jongen die
klappen krijgt van zijn vader en naast die plaatjes vindt de knaap regels, die hij
gemakkelijk begrijpt, rijmwoordjes, die zich zoo gemakkelijk in het geheugen prenten,
en dan [heerlijke vondst] woorden die hij anders voor de ooren van mama en papa
niet mag uitspreken, omdat er zulk een viesen klank aan is, maar die hem daarom
dubbel aardig schijnen. En als dan de
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knaap verder voortleest, dan vindt hij het toch ook zoo regt mooi dat Cats in al die
prentjes een dieperen zin weet te leggen, hij begint te begrijpen dat die beelden
toch eigentlijk meer beteekenen dan wat zij aan het oog ter aanschouwing geven.
In onze dagen geven wij onze kinderen de versjes van Gouverneur in handen en
wij noemen onze jongens pedante kereltjes, als deze wijzer dan wij, ze spoedig
flaauw vinden. Die versjes, die ons zoo regt kinderlijk en jongensachtig in de ooren
klinken, hebben geen diepen achtergrond, en dat verlangt de knaap, zoo er altans
iets insteekt, in de eerste plaats. De kleine Bilderdijk vond in Cats dien diepen
achtergrond en dat was het wat dat groote boek voor hem zoo aantrekkelijk maakte;
door het lezen van Cats, zegt Bilderdijk, werd de wereld voor mij
een nieuw, een ander wezen.
't Werd me alles zinnebeeld, door u getrouw te lezen,

en zoo wees hij ons ook als met den vinger op Cats hoogste verdienste als dichter.
Wij hebben in onzen tijd geen oogen voor deze verdienste. Wanneer wij de natuur,
de maatschappij, den mensch, werktuigkundig, scheikundig, des noods zielkundig
hebben onderzocht, dan denken wij dat wij er zijn. Als wij b.v. wat willen schrijven
over den hond, dan spreken wij over zijn afstamming, over zijn hoedanigheden; wij
brengen voorbeelden bij van zijn vernuft, zijn getrouwheid aan den mensch, maar
wie denkt er aan in hem het zinnebeeld van iets hoogers te zien, of als wij zoo iets
doen dan doen wij het als een lesje, dat wij van onze vaderen geleerd hebben.
Moedig als een leeuw, vlijtig als een bij, getrouw als een hond, o ja! dat zijn
uitdrukkingen, die ons nog zijn bijgebleven, maar het zijn verouderde
spaarpenningen, door ons voorgeslacht geslagen, wij teeren daarop; nieuwe
muntstukken van dien stempel worden niet meer geslagen. De verdienste van Cats
ligt voornamentlijk daarin dat hij in de beelden die de natuur en de maatschappij ter
aanschouwing geven, ons de zinnebeelden, van de hoogere krachten, die in banden
verborgen aanwezig zijn, doet aanschouwen. Voorzeker ontaardt ook deze soort
van natuurphilosophie gelijk alle andere, zoo ligt in een niets beteekenend spel des
vernufts, maar toch kan zij niet, zonder dat de beschaving er schade bij lijdt, geheel
verzuimd worden. In de geheele wereld en natuur is een wonderbare geest van
goedheid, wijsheid, schoonheid, verstand en zedelijkheid verspreid, die zich telkens
openbaart en zich telkens weer schuil houdt; voor hem, die het bestaan van dezen
geest ontkent, kan men hem niet bewijzen, want dikwijls is hij in tegenspraak met
zich zelven, maar voor wie een geopend oor
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heeft voor het zachtst gefluister in de natuur, zal haar taal begrijpen. Geen dichter
had een scherper oor om iets van die taal te hooren dan Cats; uit dat oogpunt wist
hij der natuur en der wereld onschatbare geheimen te ontwringen. De kleinste dingen
heeft hij tot kostbare zinnebeelden omgewerkt. Kan men zich een schooner
zinnebeeld denken van een ligtgeraakten vriend, die zich door het minste woord
gekwetst voelt dan een doorgesneden ajuin, die de oogen doet overloopen van
ieder, die hem even aanraakt? Een digt gesloten rozenknopje, dat zijn boezem
gesloten houdt voor de bij, is het niet het schoone beeld der maagdelijke kuischheid?
Een schildpad, die zich voortbeweegt met zijn huis, is het niet een treffelijk zinnebeeld
van den mensch, die al zijn schatten met zich omvoert? Op iedere bladzijde geeft
Cats ons dergelijke schoone zinnebeelden te bewonderen, zoude men den man,
die in deze kunst zijns gelijke niet heeft, den rang van dichter mogen ontzeggen?
Of is de beeldspraak en de kunst om schoone vergelijkingen te vinden ook niet een
belangrijk onderdeel der poezie? Mag men de verstomptheid van zin voor deze
schoonheid aan onzen tijd als een deugd aanrekenen? Cats stond in deze
zinnebeelden-kunst niet alleen. Roemer Visscher was hem in zijne z i n n e p o p p e n
voorgegaan, maar men behoeft beide dichters slechts met elkander te vergelijken,
om het talent van Cats te bewonderen. In deze dichtsoort is Cats zonder mededinger,
en daarom moet hij in de rij der eerste dichters gesteld worden.
De navolgers ten onzent van de fransche school onder Lodewijk XIV verarmden
onze taal, toen zij naar algemeenheden boven bijzonderheden zochten;
ontegenzeggelijk deden zij daardoor de algemeene volksbeschaving eenige schreden
achteruitgaan. Het ligt toch op den weg van de verstandsontwikkeling dat men van
de algemeenheden tot de bijzonderheden komt. Eerst toch leert men van alle dingen
de geslachten, daarna de soorten, en dan weder de onderdeelen der soorten kennen.
e

In de 18 eeuw bleef het in onze dichter-wereld altans voor het grootste gedeelte
bij de geslachten. De dichter sprak ons van de boomen waaronder hij wandelde,
maar of dit nu eiken, beuken, esschen, linden of populieren waren, daarover
bekommerde hij zich niet. Zijne versen vloeiden over van het gezang der vogelen,
maar alleen den nachtegaal en den leeuwerik scheen hij te kunnen onderscheiden;
de spreeuw, de vink en de wielewaal schenen voor hem dezelfde stem te hebben.
Als hij ons voerde langs de velden om onze bewondering te wekken bij de zee van
het golvend koorn, dan verzuimde hij ons te melden of dat koorn bestond uit rogge,
tarwe, garst of haver. Hierdoor ligt er eene waas van eentonigheid en eenvormigheid
e

over de meeste gedichten uit de 18
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en het begin der 19' eenw verspreid. Zelfs Feith en Tollens waren in deze groote
zondaars, men leze b.v. de zangen door deze dichters aan de lente gewijd, het
wemelt in die zangen van boomen, kruidjes, bloemen en vogelen, maar geen enkele
dier dingen wordt er met name aangeduid. De trant van Cats, die zich juist bij
voorkeur in het opsommen van bijzonderheden vermijdt, is m.i boven dat onbepaalde
te kiezen; hij vervalt in een ander uiterste, maar des niettemin moet hem in zekere
mate deze eigenschap als een deugd worden aangerekend. Onze eenige Staring
heeft alleen den juisten middelweg tusschen de beide uitersten gevonden. De trant
van Cats moge dan in vergelijking met die van dien dichter als een fout beschouwd
worden, zij verdient toch de voorkeur boven de kleur- en tintelooze schilderstukken
van zoo velen onzer dichters. Buiten de reeds opgenoemde heeft Cats ook nog
verscheidene andere uitmuntende eigenschappen als dichter. Soms drukt hij zich
regt schilderachtig uit. Kan men een schilderachtiger regel denken, dan de volgende:
Zij vult in dezen nood
De bosschen met geschrei; met tranen haren schoot,

of waar hij ons opmerkzaam maakt op het onderscheid tusschen gewone droefheid
en zielverplettrende smart:
Gewone droefheid klaagt, maar al te diepe zeer,
En heeft geen open mond, geen zucht, geen tranen meer.

Is dat niet de versteende smart naar het leven geschilderd? Ik zoude deze
voorbeelden met een groot aantal kunnen vermeerderen, maar ik moet mij beperken.
Somwijlen weet Cats ook de fijnste snaren des gevoels te treffen. Van Effen meldt
ons in zijn Spectator dat hij de roerende geschiedenis van Rosette en Galant niet
kon lezen, zonder dat hij zich zelven op onwillige tranen betrapte; het meerendeel
der lezers uit onzen tijd is voorzeker zoo gevoelig niet, maar toch de weeklagt van
Rosette is eene der hartroerendste uitstortingen waarop eenige letterkunde kan
wijzen. In het dichten dier weeklagt heeft Cats zich zoo laten medeslepen door zijn
gevoel dat er iets Shakesperiaansch in zijn versen schijnt te komen. Hoe pathetisch
en hoog tragisch is b.v. deze uitroep:
De dood is mij niet wreed, ik kan ze, ja verachten,
Maar zeker van de dood, den slag alleen te wachten,
Zie daar hetgeen de ziel in helsche pijnen stort.
Nu doodt mij wie het lust, maar maakt de pijne kort.
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Rosette bevindt zich namentlijk op een onbewoond eiland, zij heeft haar man en
haar kind zien sterven; in hare akelige eenzaamheid vreest zij verscheurd te worden
door wilde dieren. In hare zinsverbijstering spreekt zij dus tot wezens, die haar niet
verstaan. Ach! zij is zoo bang voor den dood, een dood, dien zij daar zoo alleen zal
sterven, en toch ook die eeuwige eenzaamheid is zoo verschrikkelijk, daarom smeekt
zij de dieren, dat die haar zullen verscheuren, het eenigste waar zij om vraagt is dat
zij de pijn kort zullen maken. In dat om deernis schreeuwen in de wildernis, in dat
zich gewillig overgeven aan de verscheurende woede der dieren en in die kleine
bede om toch de pijn kort te maken, ligt iets zoo roerend naïfs, dat het ieder moet
aangrijpen.
Heeft Shakespeare, die meester in de schildering der door smart veroorzaakte
zinsverbijstering, haar ergens schooner geteekend? Hartaangrijpend is ook het
afscheid dat Cats in ‘zijne weduwe’ den stervenden man laat nemen van zijn vrouw:
Dit bid ik tot een pand der vriendschap onzer beiden,
En wil u na den dood van mij niet laten scheiden.
Maar als gij voelen zult, dat uwe tijd genaakt,
En dat de lieve God uw droeve banden slaakt,
Zoo doet benevens mij uw koude leden strekken,
En laat gelijke stof ons in den grave dekken,
Ten einde Godes heer, ook aan den jongsten dag,
Ons even in het graf te zamen vinden mag.
Nu kom eens waarde lief, kom nader aangetreden,
En neem het laatste pand van mijn genegenheden,
Neem van mijn kouden mond een kus voor immer meer
En vaar voor eeuwig wel, en troost u in den Heer.

Busken Huet heeft goedgevonden Cats een poldergast te noemen, gave de Hemel,
dat er wat meer van den gevoeligen geest van dien poldergast in de letterkunde
onzer dagen verspreid lag.
Maar boven alles heeft Cats een stem weten te geven aan het hijgend verlangen
van des menschen harte naar gemeenschap met God.
Wat is van geld of staat of eer?
Geen rust of lust dan in den Heer.
God kan alleen de ziel vernoegen
Van al dat is of komen zal,
Mijn geest! wil u daar henen voegen,
En noem uw God uw eenig al.
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Ook de stem van het vergramd geweten weet Cats uitmuntend te vertolken.
Aangrijpend is in dit opzigt vooral de klagt der gevallen maagd en het verhaal vol
jammer en bedrog in het lied der dwaze maagden.
Ach! van den bruidegom te worden afgetogen,
Dat is het hoogste leed, dat iemand denken kan.
Te zeggen hoe het wroegt, is buiten ons vermogen,
Ons ziele die verdwijnt, ons harte smelt er van.

De groote grieve tegen Cats is dat hij van zijn lezer een op loon bedachten vrome
wil maken. Altijd wijst hij, zegt men, op de belooningen van den hemel, op straffen
in de hel. Wil men een sterk sprekend voorbeeld, ik kies er een uit zijne g e d a c h t e n
op s l a p e l o o z e n a c h t e n en wel een vers, dat hij korten tijd voor zijn dood heeft
gemaakt. In dat gedicht behandelt hij de vraag of men onregtvaardig gewonnen
goed, ter wille zijner kinderen moet behouden of aan den regtmatigen eigenaar
moet teruggeven; hij beantwoordt deze vraag in den laatst gemelden zin, in het
volgende verhaal:
Een rijk man voelde zijn einde naderen, op zijn ziekbed had hij dagen achtereen
de vraag overwogen:
Of niet het vuil gewin moest zijn terug gegeven
Of aan den eigenaar of aan den erfgenaam,
Maar hier toe toont het vleesch hem bijster onbekwaam,
Dat riep: zoo gij het land, zoo lang bij ons bezeten,
En daar tot heden toe geen menschen af en weten,
Gaat geven aan een man, die u niet eischen kan,
Dat was een dwaze daad van zoo een deftig man.
En ziet uw kinders aan, die van u zijn geboren,
Al wat gij weder geeft, dat is voor hen verloren.

Maar tegen deze verleidelijke stem van de liefde jegens zijn kroost, komt met
vreeselijk geschreeuw de vrees voor de helsche straf op, deze is de sterkste. Hij
gaat het besluit om afstand te doen van het onregtvaardig gewonnen goed
mededeelen aan zijne kinderen, hij roept hen te zamen en verzint den volgenden
vond: ik heb, zegt hij, van een ervaren medicijnmeester vernomen, dat de koorts
welke mij kwelt en mijn leven bedreigt, aanstonds zoude verdwijnen, zoodra ik de
geur van levend gebraden menschenvleesch een tijd lang smaakte. Ik heb daarom
een kaars aangestoken en verzoek ieder uwer om een tijdlang den kleinsten vinger
in de vlam te houden en de daardoor ontstane reuk zal uw vader in het leven houden
en gij zult zoodoende u regtgeäarde kinderen
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toonen. Geen der kinderen voldeed aan de bede des vaders, ook niet toen zij in
een bevel veranderde. De vader barstte eindelijk uit: o gij ondankbaren, die niet de
geringste pijn voor uw vader wilt lijden, ik zoude ter uwer wille mijne ziel eeuwig
door de helsche vlammen doen branden? Neen: ik zal het gestolen goed aan den
eigenaar doen teruggeven.
Een trouwe vriend hielp hem in de volvoering van dit lofwaardig besluit. Stervend:
Gaf hij den Schepper dank, en na een kort besluit,
Keert hij zich naar den wand en blies het leven uit.

De man zal dus naar Cats meening zeker den Hemel zijn ingegaan. Waarschijnlijk
dacht onze Staring aan het verhaal van Cats, toen hij de volgende anecdote berijmde:
Jaap lag en stierf; de zoon meer naauwgezet
Dan zijn papa, stond ernstig neven 't bed:
‘Denk, vader! aan de preek, die ik met u nog hoorde,
Denk aan den vuurpoel, waar de rijke man in smoorde!
“Wat zegt gij?”’ - ‘'t Nieuw perceel, daar aan de steenen brug
Gewonnen met den eed, geeft ge onzen neef terug?’
‘“Gij hebt gelijk, Jan! 't Kwam mij ook al in gedachten:
Zulk zweren heeft geen loon te wachten!
Maar zulk een land! het puikje van de klei
En voor ons melkvee, juist de naast gelegen wei.
Dat kroontje van den boel. Wat 'k in mijn rustarm leven,
Voor u heb zaamgewroet, goedschiks weêr af te geven, ..
Gij voelt het zelf, dat gaat niet, lieve Jan!
Hou! wat gij hebt - 'k zal lijden wat ik kan.”’

Wanneer men de beschrijving dezer twee stervenssponden leest, dan weet men
naauwelijks welke te kiezen, die van den kroostlievenden schelm van Staring of van
den zelfzuchtigen vrome van Cats. Hieruit volgt dat datgene wat Cats ons heeft
willen voorschilderen als een ideaal dit geenzins is. Dat zulk een zelfzuchtige vrees
voor de hel geen zedelijkheid is, zal ieder beseffen. Dit eeuwig wijzen op de straffen
der hel mag desteminder in Cats verontschuldigd worden, daar Spiegel reeds zestig
jaren vroeger in zijn hartsspiegel de leer had verkondigd:
Ja! ware er straf noch hel, noch eeuwigheid te wachten,
Uw zucht tot eigen heil, leere u dat recht betrachten.

De deugd was dus volgens Spiegel onafhankelijk van de vreeze voor de hel en het
uitzigt op den Hemel. Trouwens vertrouwd als Cats
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was met de wijsheid der heidensche oudheid, had hij dat van haar kunnen leeren;
immers die oudheid wist ons reeds te verhalen van eene vrouw, die wandelde door
de straten van Alexandrië, terwijl zij in de eene hand een pot met vuur en in de
andere hand een emmer water hield. Toen zij dit dagen achtereen herhaalde en
men naar de reden van dit zonderling gedrag vraagde, antwoordde zij: met dit vuur
wilde ik den hemel ontbranden, en met dat water de vlammen der hel uitblusschen,
opdat geen mensch het kwade meer naliet uit vreeze voor de helsche vlammen, en
geen deugd meer beoefende ter wille van de hemelsche belooning.
Maar geen zedeleeraar ter wereld heeft ooit een leer gepredikt, die in allen deele
aan het ideaal voldeed; dat goede behoeft bij de menschen niet uit ééne bron voort
te komen. De grieksche wijsgeer, die in het goede een anderen vorm der schoonheid
zag; de romeinsche stoïcijn die het goede alleen deed omdat het goed was; de
christen, die uit liefde voor zijn hemelschen Vader het goede verrigtte, en de humanist
onzer dagen, die deugdzaam is omdat hij gelooft daardoor de menschheid het best
te dienen, allen komen langs verschillende wegen op het zelfde punt. Ook in Cats
zienswijze ligt eenige waarheid, die men niet over het hoofd mag zien. De
wetenschap, dat de deugd op den duur geluk en de zonde onheil aanbrengt, mag
een aandrang tot het goede zijn; alleen werd zij door den dichter op een te eenzijdige
wijze opgevat en in te hard klinkende theologische termen uitgedrukt.
Sommige schrijvers waren populair bij hun leven maar werden vergeten na hun
dood, anderen waren in minachting zoo lang zij leefden, terwijl zij na hun dood
standbeelden werden waardig gekeurd. Cats was populair, bij tijdgenoot en
nageslacht.
Als bewijs zijner populariteit bij de tijdgenooten wil ik ten slotte hier mededeelen,
enkele brokstukken uit een merkwaardigen latijnschen brief, dien de bekende
sten

Amsterdamsche Hoogleeraar Casper van Baarle op den 20
Januarij 1834 aan
Cats schreef.
Deze brief begint aldus: ‘hoeveel werk ik van uwe verzen maak weet ieder, die
mij van nabij kent. Ik woon in eene stad welke roem draagt op verscheidene
hoogdravende treurspeldichters, maar wier stijl niet in den smaak van het publiek
valt. Zij houden er meer van hun gehoor te verbazen en in verrukking te brengen,
dan het van nutte te zijn. Zij treden op de wolken en zij zien met eenige minachting
neder op de nederige vogeltjes, die langs de oppervlakte van het water zweven.’
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‘Tegen hen voer ik uw voorbeeld dikwijls aan. Gij toch weet op eene voegzame
wijze het aangename met het nuttige te vereenigen en hebt zooveel duidelijkheid
in uw voordragt en stijl, dat ieder die u leest u aanstonds moet begrijpen; gij kiest
voor uwe gedichten zulke onderwerpen die den lezer vrolijker stemmen en beter
maken. Op de wijze van Socrates laat gij de wijsbegeerte uit den hemel en de sterren
dalen om haar in de huizen en huisgezinnen binnen te leiden, en op geen anderen
trant heeft, naar ik meen, Hercules Gallicus gesproken, van wien wordt gezegd dat
hij door zijne welbespraaktheid het volk als in kluisteren daar henen weet te leiden,
waar hij goed vond. Volgens Aristoteles moet duidelijkheid van stijl als de eerste
deugd van ieder schrijver beschouwd worden, gij schrijft zoo dat men u altijd kan
begrijpen. Uwe schriften zijn ons van nutte, overal en altijd, onder het volk, op de
rechtzaal, op het kantoor, in de bruidskamer, aan tafel; voor ieder leeftijd wijst gij
op iets wat hoogachting, goed- of af keuring waardig is. Als men u in eenig huis
voorleest, dan komen mannen, vrouwen, meisjes en kinderen te zamen. Uwe
schriften gelden voor preeken en worden als het kostbaarste meubelstuk geschat.
Om niet van anderen te spreken wil ik alleen op mijn eigen huis wijzen, waarin mijne
vrouw, mijne verstandige en lieve vrouw, des avonds zich zoo zeer in uwe verzen
verdiept, dat zij telkens het bed en haar echtgenoot vergeet.’ Deze aanhalingen
zullen voldoende zijn. De brief is uit verscheidene oogpunten zeer merkwaardig.
Men kan er uit zien dat van Baarle ondanks het verschil in godsdienstige richting,
zeer bevriend bleef met Cats. Van Baarle was ter wille van zijn Remonstrantsch
geloof ontzet van zijne betrekking als Hoogleeraar te Leiden, Cats had de Vaders
te Dordrecht een lofdicht toegezongen. Het verschil van godsdienstige richting, dat
eene onoverkoombare klove tusschen Cats en Vondel was geworden, was zulks
dus niet tusschen Cats en van Baarle. Ofschoon van Baarle innig bevriend was met
Hooft en altijd tegenover Vondel een beschermende houding aannam, blijkt toch
uit dezen brief, dat hij maar ten halve met hunne hoogdravende verzen was
ingenomen, ja, wat meer is, hij schijnt ze zoo wat, half onder de cathegorie van
fraaie bombast te rangschikken. Het lijdt toch geen twijfel, dat hij onder de
Amsterdamsche treurspeldichters in de eerste plaats Hooft en Vondel zal verstaan
hebben. Was zij ons niet van elders reeds genoeg bekend, de impopulariteit der
treurspelen van Hooft en Vondel zoude haast voldoende hieruit blijken. Hunne
verzen werden reeds toen door de groote hoop niet begrepen. Vele letterkundigen
onzer dagen willen het moeijelijk verstaanbare van hun proza, zoowel als van hunne
poësie geschoven hebben
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op de gebrekkige taalkennis van de hedendaagsche lezers, voor welke de taal onzer
e

vaderen uit de 17 eeuw eene vreemde is geworden. Hiermede doet men echter
den lezers onrecht. Vondel en Hooft schreven veelal Hollandsch-latijn en dit maakte
hen, en bij tijdgenooten en bij nakomelingen soms onverstaanbaar. De schrijvers
die zulks niet deden, hetzij uit vrijen wil, als Cats, hetzij uit onvermogen, als Jan
Vos, zijn dan ook nog zeer goed en gemakkelijk te begrijpen. Uit van Baarle's brief
kan men zien dat deze duidelijkheid van stijl Cats niet alleen bij het v o l k , maar ook
bij de g e l e e r d e n e n o n t w i k k e l d e n in aanzien bracht. Deze duidelijkheid
van stijl geeft hem de hoogste aanspraken op de dankbaarheid van het nageslacht.
Zonder Cats zoude onze letterkunde het eigentlijk gezegde volk ten eenmaal vreemd
zijn gebleven. Cats was voor Nederland wat Gellert in de volgende eeuw voor
Duitschland moest zijn. Beiden hebben de volkstaal tot eene schrijf- en boekentaal
gemaakt. In de door Gellert geschapen boekentaal vonden later Klopstock, Göthe,
Wieland en Schiller een middel om ook verhevene en poëtische denkbeelden onder
e

het volk te brengen. Ware Cats meer gevolgd reeds in de 17 eeuw, de groote klove
tusschen volkstaal en boekentaal zoude zijn gedempt en het is juist deze klove, die
als een bloedende wonde in het lichaam onzer letterkunde eeuwenlang heeft
gegaapt. Het was juist deze wonde die allen krachtigen groei en bloei belemmerde.
De hedendaagsche bedillers van Cats mochten dat soms wel wat bedenken; eer
zij den steen op hem wierpen, mochten zij wel eens vragen, wat er van ons volk
zoude zijn geworden, indien het niet naast de onverteerbare kost der verlatiniseerde
dichters de burgerlijke roggepap van Cats schriften had te eten gekregen?

Naschrift.
Van Heeckeren heeft mij bovenstaand opstel bij gedeelten toegezonden, het laatste
stuk bij zijn brief van 24 April 1876. Ik maakte er, naar aanwijzingen in latere brieven
van den Schrijver, zoo goed mogelijk éen geheel van.
T.N. VAN DER STOK.
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Het bijvoeglik naamwoord.
Wie grammatieka studeert, heeft zonder twijfel gelegenheid te over, om waar te
nemen, dat 't van de samenhang afhangt, dus van 't biezondere geval, of een woord
dit of dat rededeel is; en verder, dat de woorden volstrekt niet altijd zijn te vangen
onder het hoedje van de defieniesie, die, in welke spraakkunst ook, van elk der 10
rededelen wordt opgegeven. Hij zal ondervinden, dat dikwels een woord om deze
reden dit, om die reden dat rededeel is, dat een woord dus op de grens van twee
rededelen kan staan, misschien wel van drie; ook hier beslist, als steeds, het
biezondere geval. Daarom zal 't dikwels aanbeveling verdienen, een woord met een
samengestelde grammatiekale naam (bijvoeglik bijwoord, en dgl.) te benoemen.
Als van iemant wordt gezegd: Wat heeftie van daag veel gewerkt, dan zal 't
biezondere geval moeten beslissen of veel als een bijw. of als een onbep. voornw.
of ook wel als een znw. is op te vatten. Wordt de lange duur van 't werken uitgedrukt,
dan is veel een bijw.; ziet veel op 't vele, dat er is afgedaan, dan is 't onbep. vnw.
of ook znw., wie zal tussen deze beide beslissen? - Hij kwam gelukkig terug; hierin
kan gelukkig zoowel bijw. als bijvnw. zijn. Is hij gelukkig bij zijn terugkomst, dan is
gelukkig bijvnw.; anders bijw. - En hoe zullen we boven en beneden noemen in: De
kamer boven is nog te huur, maar die beneden niet meer? Ze bepalen kamer (resp.
die) en daarom kunnen ze bijvnw. worden genoemd. En toch, een ander zal met
evenveel recht kunnen zeggen, dat ze bijw. zijn. Waarom zouden we ze niet
1)
bijvoeglike bijw. noemen?
Zo kan 't gebeuren, dat hij zoetjes aan de defieniesies van de rededelen in de
spraakkunsten met een meewarige glimlach aankijkt en denkt: Wat zijn 't toch
onbeholpen steunseltjes voor de grammatiekale determieneringen. Ongelijk heeft
hij dan zeker niet en hij hoeft immers niet zo radiekaal te zijn, dat hij om het
onvolmaakte van deze defieniesies nu niets meer ervan wil weten. Iets steun kunnen
ze toch

1)

Zie blz. 111.
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geven en wie is in staat er wat volmaakts voor in de plaats te geven? ‘Das Kind mit
dem Bade ausschütten’ is altijd verkeerd.
Wie eenmaal het onvolmaakte van de defieniesies heeft gezien, wie heeft ingezien,
dat bijvnw., zelfstnw., enz. namen zijn voor grammatiekale begrippen, die zich niet
nauwkeurig laten omschrijven, heeft veel gewonnen: hij durft krietiek te gaan
uitoefenen! Geen onbelangrik iets voor de taalstudent. En als hij 't geluk heeft met
iemant te kunnen raadplegen (tzij persoonlik of door middel van boeken en
tijdschriften), die eveneens met eigen ogen durft zien, met eigen gevoel durft voelen,
wat er te zien en te voelen is in de taal, dan zal hij niet zelden merken, dat er nog
al eens iets voorkomt, wat niet maar zo door éen mens is uit te maken, m.a.w., dat
meer dan éen opvatting, indieviedueel verschillend, vaak mogelik is. Of ook, hij zal
soms moeten toegeven, dat hij zelf zowel met de ene als met de andere opvatting
kan meegaan, m.a.w. hij zal soms voelen, dat iets op de grens tussen twee
mogelikheden staat. De een zal b.v. in: Dat is braak land 't woord braak als
afzonderlik begrip, dus als bijvnw., de ander zal braakland als éen begrip, dus braak
als lid van een samenstelling voelen. Een ander zal misschien bekennen, dat hij
zoveel van 't een als van 't ander voelt.
't Grote gevolg hiervan zal zijn het inzicht, dat alle gedekreteer op 't gebied van
de moedertaal uit den boze is. Als een bescheiden en belangstellend waarnemer
zal hij voortaan tegenover zijn moedertaal staan, doordrongen van 't besef, dat die
moedertaal te machtig is voor zijn bevelletjes of voor die van wie ook. Waarnemen,
altijd maar waarnemen! Elke levende taal is steeds wordende. Welnu, met elke
verandering, die in klank of gevoel valt op te merken, dient te worden rekening
gehouden. Dat is 't allereerste, zuiver waarnemen, wat nodig is voor onze
moedertaal-spraakkunst. In welke wetenschap is dat niet zo?
Dat nu in de volgende gevallen: Dit papier is wit. Mijn zwarte hoed. Gouden
horloges. Hij woont op de bovenste verdieping. In 't dageliks leven spreekt men
anders. De Nederlandse regering. De Rotterdammer krant. Een schriftelike
mededeling. Een steelsgewijze blik. Karel de Stoute. Hij is rijk. Mijn broer kwam ziek
thuis. Ik voel me hier niet behagelik. Ben je klaar om mee te gaan? De oude huizen
zijn veel steviger gebouwd als de nieuwe. e. dgl. m. de woorden wit, zwarte, gouden,
bovenste, dageliks, Nederlandse, Rotterdammer, schriftelike, steelsgewijze, Stoute,
rijk, ziek, behagelik, klaar, oude en nieuwe bijvnw. zijn, is zeker wel aan geen twijfel
onderhevig, en de eerste de beste schooljongen, die uit zijn abé uit is, zal zonder
aarzelen
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ze als zodanig kwaliefieseeren. In 't algemeen zal 't dan ook wel voldoende zijn een
bijvnw. dat woord te noemen, dat naar zijn betekenis en grammatiekale funksie een
(momentanele of duratieve) eigenschap uitdrukt van iets, dat als zelfstnw. of voornw.
wordt genoemd of als zodanig bewust-onbewust voorzweeft. We voelen, dat zelfstnw.
of voornw. en bijvuw. bijeen hoort.
Intussen blijven er toch min of meer moeielikheden in bepaalde gevallen over,
die 't wellicht niet overbodig maken, een ogenblik stil te staan bij

De begrenzing van het bijvoeglik naamwoord.
Die moeielikheden worden hoofdzakelik daardoor veroorzaakt, dat 't logiese begrip
bijvoeglikheid (= datgene, wat een zelfstandigheid bepaalt) ruimer is dan 't
grammatiekale begrip bijvoeglik naamwoord; ook wel daardoor, of we een bijvoeglik
begrip als zelfstandig begrip voelen dan wel als lid van een samenstelling.
In 't volgende nu zullen we enkele moeielikheden bespreken en wat o.i. geen
nadere behandeling behoeft om een bijvnw. te kunnen bepalen, stilzwijgend
voorbijgaan. Een ieder kan met zijn spraakkunst of spraakkunsten vergelijken, in
hoeverre we daarmee overeenkomen of daarvan afwijken; we zullen ze slechts nu
en dan er bij halen om op overeenkomst of afwijking te wijzen. Dat we uitsluitend
uit de beschaafde spreektaal onze voorbeelden kiezen en bijgevolg kunsttaal
(uitgezonderd misschien in noten) buitensluiten, delen we nog alleen promemorie
1)
2)
mee . Voorop zullen we telkens zetten, waarover de kwestie gaat .

Bijvnw of bijw. of samenstelling.
3)

Terwey noemt schrap in: Ik zette mij schrap tegen zijn aanval een adjektief. We
vragen: is dit juist of is (zich) schrapzetten éen begrip? Naar ons taalgevoel te
oordelen is het laatste juist en het eerste niet: we voelen (zich) schrapzetten als een
compositum, evengoed als b.v. waarzeggen, waarin toch wel niemant (meer) waar
als een afzonderlik begrip voelt. Er komt nog bij, dat schrap in (zich) schrapzetten
- aangenomen voor een ogenblik, dat schrap nog als iets afzonderliks wordt gevoeld
- naar onze mening niet eens een adj. is, maar een adverb:

1)
2)

3)

Dit en 't onmiddellik voorafgaande (van af ‘Een ieder’) geldt ook voor het vervolg van dit stukje.
We gebruiken van nu af de Nederlandse en de vreemde grammatiekale termen dooreen, al
naar ze ons uit de pen komen; dit gebeurt ook mondeling, waarom zouden we 't schriftelik
nalaten?
Nederl. Spraakk. § 110.
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het is een bepaling van (zich) zetten: de biezondere manier van zich zetten d.i. hier
van ‘gaan staan’ wordt door schrap opgegeven.
Evenzo voelen we als composita: (voor zijn goed recht) palstaan, (zijn woord)
1)
gestand doen, (iem. iets) wijs = diets maken, (iem. iets) afhandig maken . De
gebruikelike manier van schrijven doet daaraan niets af of toe. Dat taal en schrift
zeer dikwels niet met elkaar samengaan, is een bekend feit, dat nooit uit 't oog mag
worden verloren door wie taal bestudeert. Sprekende voorbeelden voor de differensie
tussen taal en schrift zijn o.a. ook: Hij staat zijn man. Iemant voor de gek houden,
waarin door vier, vijf woorden in schrift slechts twee begrippen worden uitgedrukt:
hij en staat zijn man, iemant en voor de gek houden. Bij massaas liggen dergelijke
voorbeelden zo maar voor 't grijpen. Maar genoeg hierover.
Iets anders is 't met braak liggen, dat Terwey in dezelfde § noemt; ofschoon 't
met de vorige gevallen in éen opzicht nauw verwant is. Dat braak een bijvnw. is,
kan niet twijfelachtig zijn. Er wordt immers ook gezegd: Dat is braak land (of ook
braakland). Zeggen we dus: Dat land ligt braak, dan voelt ieder, dat braak bij land
hoort, dus een adj. is. We kunnen vergelijken: Het land ligt onbebouwd en het
onbebouwde land. Liggen is niet veel meer dan een kopulatieve verbinding (vgl.
zijn), terwijl braak op zich zelf ons bewust wordt als een eigenschap van het
genoemde bouwland. Braak is dus in: Dat land ligt braak een prediekatief adjektief.
Daar echter braak als prediek. adj. steeds met liggen voorkomt, dat hier een zeer
zwakke betekenis heeft, kunnen we wel zeggen, dat braak + liggen op de grens
2)
van een samenstelling staat, dat het een wordende samenstelling is . Dit is ook 't
geval met andere dergelijke meer of min stereotiepe verbindingen van een prediek.
adj. en een ww. met zwakke betekenis, grenzende aan een kopulatief ww. Zo naar
ons gevoel met: (on)gelukkig maken, vast maken, los maken, lastig vallen, vervelend
vinden. Zeer dicht bij een compositum staat zeker wel het zo dikwels voorkomende
mooi vinden, dat ook wel vlakweg als compositum is op te vatten. Terwijl we bepaald
3)
als samenstellingen voelen: liefhebben, tevredenstellen, (zich) doodwerken .
We geven gaaf toe, dat de grens tussen samenstelling, wordende samenstelling
en niet-samenstelling dikwels slechts naar indieviedueel gevoel te trekken is, en
uiteenzettingen daarover uiterst subtiel kunnen worden; niet of ze daarom
onvruchtbaar zijn.

1)
2)
3)

Vgl. Terwey, t.a. pl.
Vgl. Taal en Letteren II, blz. 317 vv.
Vgl. Terwey, § 108.
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't Schijnt ons toe, dat, waar bij stereotiepe verbindingen (nu nog) de vraag kan
worden gedaan: Is 't samenstelling of wordende samenstelling?, na korter of langer
tijd het algemene gevoel niet meer aan samenstelling zal twijfelen. De
taalgeschiedenis, dunkt ons, rechtigt ons daartoe.
Hoe zullen we voor, boven, daar noemen in gevallen als: De kamer voor. De
kamer boven. Jij daar let niet op? Ze drukken geen eigenschappen uit van kamer
of jij, maar zijn er plaatsbepalingen van; en ze zijn onverbuigbaar. Dit stempelt voor,
boven, daar tot bijwoorden. Maar 't zijn bijw., die een zelfstandigheid nader bepalen,
dus die bijvoeglike funksie uitoefenen en die attriebutief post positum gebruikt
worden: we kunnen ze daarom bijvoeglike bijwoorden noemen. Vgl. Mijn broer is
1)
daar. Henri is voor (= in de voorkamer), waarin daar en voor bijw. worden genoemd.
En als we nu zeggen: de bovenste kamer, het achterste vertrek, e. dgl., dan wordt
evenmin van kamer of vertrek een eigenschap uitgedrukt, maar ook slechts door
bovenste, achterste de plaats aangegeven, waar de kamer en het vertrek zijn te
vinden. Doch de manier, waarop 't gebeurt, is geheel anders als zooeven bij voor,
enz., zowel naar inhoud als naar vorm, waarvan ons in grammatiekaal verband de
vorm de hoofdzaak is: bovenste en achterste staan attriebutief vóor 't bepaalde
woord en ze zijn verbogen. Om deze grammatiekale eigenschappen noemen we
deze woorden adj. We zouden hier met recht van adverbiaaladjektieven kunnen
spreken, zoals men ook van verbaaladjektieven spreekt. In elk geval staan de
behandelde woorden bovenste, achterste (e. dgl.) en voor, boven, daar (e. dgl.) op
de grens tussen adj. en adv.
Daarentegen zijn bovenkamer, voorkamer, achterhuis, e. dgl. duidelike
samenstellingen, daar ze voor ous gevoel éen enkel begrip uitdrukken, wat ook in
de beklemtoning uitkomt: vgl. de bóvenkàmer, de bővenste kámer, de kámer bőven.
Als we zeggen: De deur is toe. De kachel is aan, dan zal 't wel voor ieder duidelik
zijn, dat toe en deur, kachel en aan bijeen hooren, dat toe een bepaling van deur,
2)
aan een bepaling van kachel is . Toe is

1)

2)

Weer iets anders hebben we in zinnen als: Welke weg langs moet ik. Welke streken door
issie al niet getrokken! e. dgl., waarin langs, door bijwoordelijke voorzetsels zijn. Zie daarvoor
T. en L. II, blz. 322, noot 3; en III, blz. 97 vv.
De deur is toe is volstrekt niet = de deur is toegedaan, maar = de deur is dicht of gesloten.
Evenmin is: de kachel is aan = de kachel is aangegaan, maar = de kachel brandt. Er is dan
ook groot verschil tussen: de kachel is nog aan en de kachel is nog aangegaan; en we kunnen
wel zeggen: de deur is nog toe, maar niet: de deur is nog toegedaan. Zie ook Terwey, T. en
L. III, blz. 93/4.
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dikwels bijwoord, aan eveneens, als 't niet een voorzetsel is; maar in 't voorafgaande
hebben ze geheel de funksie van bijvnw. in prediekatief gebruik. Men hoort zelfs,
naar analogie van de meeste adj., ook toe en aan attriebutief vóor het subst.
gebruiken: De toeë deur. De ane kachel, of b.v. Een toe huis (of een toehuis; voor
1)
de onverbogen vorm toe vgl. een groot huis) in tegenstelling met een winkelhuis .
Evenals toe en aan kunnen ook andere woorden, die anders gewoonlik bijw. of
voorzetsels zijn, als adj. voorkomen; bijna alle komen (nog) in uitsluitend prediekatief
gebruik, verbonden met 't ww. zijn, voor. We laten hier enige gelijksoortige adj., in
verbinding met zijn, met voorbeelden volgen, waarbij we niet mogen verzwijgen,
dat voor ons gevoel niet alle even zuiver adjektievies zijn, maar enkele veeleer
adverbiaaladjektieven zijn te noemen: een ieder kan er zijn taalgevoel op raadplegen.
Aan zijn: de kachel, de siegaar is aan; de jas is aan; de kerk, de school is aan;
de boot, de trein is aan; hij of 't werk is aan (= bij); het engagement is aan; het is
aan tussen die twee. Vgl. een jas aan hebben, iets aan kunnen. En zie verder het
Woordenboek op aan.
Af zijn: de koorts is af; het werk is af; hij is af, bekaf; het engagement is af; 't is af
tussen ons.
Achter zijn: de klok is achter; ik ben achter = ik ben ten achter bij jou. Vgl. achter
blijven, achter staan.
Binnen zijn: het schip is binnen; hij is binnen (= heeft zijn schaapjes op 't droge).
Bij zijn: Ben je bij? zijn werk is bij; ze is (weer) bij (tegenstelling: onmachtig).
Door zijn: Het jaslint is door (= doorgesleten); hij is er door (= geslaagd). Zo ook
hij is er van door. Vgl. er van tussen (uit) zijn.
Mee zijn: wie is (er) mee?
Mis zijn: het schot is mis; dat is daar mis. Vgl. een misse boel; en het mis hebben.
Na zijn: de klok is na.
Neer zijn: de gordijnen zijn neer.
Om zijn: het uur is om; de boom is om; de tweede kamer is om. Vgl. de tweede
kamer moet om.
Onder zijn: de zon is onder; hij is er helemaal onder (= zijn geld is op).
Op zijn: de zon is op; ben je al op? de boel is op, schoonop; hij is op (= uitgeleefd);
hij is doodop. Vgl. de boel moet op en kan niet op.

1)

Vgl. in 't Duits (dialekties): ein zues of zuenes Fenster, ein zuwiderer Mensch.
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Open zijn: 't venster is open; de roos is open; de kerk is open.
Over zijn: ben je over? (= aan den overkant); wat is er over? hij is over en teveel.
Tegen zijn: de wind is tegen; hij is me tegen; dat eten is me tegen; hoeveel
stemmen zijn tegen? Vgl. met twintig stemmen tegen werd het voorstel verworpen.
En: er tegen kunnen.
Terug zijn: de meid is terug. Vgl. dat boek moet terug.
Toe zijn: het hek, het huis, de deur is toe; hij is zo toe als een pot; de kachel is
pottoe. Vgl. een toehuis.
Uit zijn: dat moet uit zijn; de strijd is uit; de vrijerij is uit; de meid is uit; voor je
plezier uit zijn; de school is uit; de lamp, het vuur is uit; de kachel is potuit. En ook:
er op uit zijn. Vgl. nog: de meid heeft haar uitavond.
Voor zijn: de klok is voor; ik ben (met 't werk) voor, ik ben je voor; hoeveel stemmen
zijn voor? Vgl. met zes stemmen voor is 't voorstel aangenomen.
Voorbij zijn: alles is voorbij; de trein, het onweer is voorbij.
Nu zal ook wel niemant meer er aan twijfelen, of in: Hoe is het? Dat is niet anders.
Mooi is anders. Dat is zo. zijn hoe, anders, zo adj. Evenzo: stilletjes, welletjes en
wèl in: Het is daar stilletjes. Dat is welletjes. Dat is wèl, (niet als tegenstelling van:
Dat is niet; maar sienoniem met: Die is goed).
Zo kunnen hele uitdrukkingen als adj. fungeren; b.v.: De jongen is bij de hand,
waarin bij de hand geheel als adj. dienst doet, vgl. de jongen is vlug. We horen zelfs
in attriebutief gebruik, naar analogie van de meeste adj.: de bij-de-handte jongen.
De uitdrukking bij de hand wordt dan ook als samenstelling gevoeld. Hetzelfde in:
Altijd was hij bij de hand, als we 'm nodig hadden, waarin bij de hand zoveel betekent
als klaar, gereed. Hier kan echter bij de hand ook sienoniem zijn met in de nabijheid,
dicht bij, waardoor bij de hand als adv. fungeert.

Bijvnw. of deelwoord.
In: Ik ben dat niet gewend. Ik ben benieuwd, hoe dat zal aflopen. We zijn besloten,
1)
nog vandaag op reis te gaan , noemen we gewend, benieuwd, besloten bijvnw. Met
recht, want ofschoon ze de vorm van een deelwoord hebben, ja, ofschoon de ww.
(ge)wennen, benieuwen, besluiten als zelfstandige ww. voorkomen, we voelen toch,
dat de werkwoordelike funksie in de bovengenoemde werkwoordelike vormen niet

1)

Vgl. Terwey, § 109.
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(meer) voorhanden is. En naar de funksie der woorden delen we ze in woordsoorten
in. Intussen is voor 't gevoel de samenhang van gewend met gewennen, benieuwd
met benieuwen, besloten met besluiten niet geheel verbroken. Maar met de andere
funksie gaat een andere konstruksie hand in hand. De ww. konstrueren aldus: (b.v.)
Ik heb me gewend. Ik heb dat besloten. Dat heeft me benieuwd. Alle drie dus met
hebben, het eerste en het derde steeds met een persoonlik voorwerp, en benieuwen
bovendien als onpersoonlik ww.
Daarentegen zullen, indien nog iemant, niet velen (meer) samenhang voelen van
zich op iets bedenken met b.v. ik was daarop niet bedacht, of van troosten met b.v.
hij was getroost in zijn lot, omdat de betekenissen te zeer van elkaar verschillen.
En zeker zal wel niemant meer verband voelen tussen bereiden en b.v. hij was
bereid of hij verklaarde zich bereid, als bemiddelaar in het geschil tussen de beide
partijen op te treden. In behept (b.v. Met een kwaal behept zijn) vinden we een
partiesiepieale vorm van een adj., die geheel buiten verband met een ww. staat,
daar beheppen niet voorkomt. Of we met adj. dan wel met partis. te doen hebben,
zal ook wel voor niemant twijfelachtig zijn bij de volgende woorden: beducht, bestand,
opgetogen, bezadigd, vervaard, bescheiden in zinnen als: Ik ben beducht, dat het
niet goed af zal lopen. In de Betuwe is men voor overstromingen beducht. Tegen
zoveel slagen van 't noodlot was hij niet bestand. Hij is opgetogen (van blijdschap)
over zo'n buitenkansje. Hij was zeer bezadigd in zijn uitingen. Ze zijn van een klein
geruchje niet vervaard. Hij is in al zijn doen bescheiden. Een bescheiden jongmens.
1)
Een bescheiden vraag. .
Nemen we nu gevallen als de volgende: Hij was diep bedroefd (of diepbedroefd).
Bij 't aanhoren van haar vonnis was ze zeer getroffen. Hij was noch al een beetje
aangeschoten enz., dan voelen we wel dadelik, dat ook deze partiesiepieale vormen
fungeren als een adj., we noemen ze daarom eveneens bijvnw.

Bijvnw. of zelfstnw. of samenstelling.
Vragen we, wat meester voor een woordsoort is in: Hij is zijn vak meester, dan kan
't antwoord wel niet anders zijn dan dit: Het is een bijvnw., en wel om de funksie,
die meester, dat anders een zelfstnw. is, in dit geval uitoefent. Zo ook in: Hij is die
2)
taal meester . Vgl. Hij is die taal machtig. En evenzo zijn in: De vijand is meester
van de stad. Ik ben heer en meester in mijn eigen huis. Ben jij

1)
2)

Vgl. Terwey, § 109 en Taal en Letteren IV, blz. 90.
Vgl. Terwey, § 109.
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soms baas van mijn goed? Ik ben geen baas van jouw goed. Hij is niet meer meester
of baas in zijn eigen huis, de woorden meester, heer en meester, baas wegens hun
funksie prediekat. adjektieven.
Daarentegen is in: Zich meester maken van de stad, 't woord meester noch subst.
noch adj., maar een lid van de samenstelling: (zich) meester maken (van); vgl.
vermeesteren. Zo ook is (zich) baas maken (van) in: zich baas maken van al mijn
1)
goed éen begrip .
Hier en elders, waar de vraag is te beantwoorden, of we met composita te doen
hebben of niet, influenseren, naar 't ons voorkomt, woorden met sienonieme
betekenis op ons gevoel voor composita. Als we b.v. zeggen: De stad innemen of
de stad vermeesteren, en we zeggen op een ander ogenblik zich meester maken
van de stad, zo voelen we, dat we op drie manieren nagenoeg hetzelfde hebben
gezegd. En evengoed als we innemen of vermeesteren slechts als éen begrip
voelen, is ook (zich) meester maken (van) niet meer dan éen begrip voor ons. Zo
is: zich baas maken van sienoniem met zich toeëigenen, liefhebben met beminnen,
2)
zich doodwerken met zich aftobben, enz.
De dwaas. De gek. De zot. Het nieuws. Wat nieuws. Wat goeds. Wat fijns. Het
lekkers. Het rood. Het bruin. Het Frans. Het Zweeds. De armen en de rijken. Onze
kat heeft vijf jongen. Het jong. In al deze gevallen voelen we wel samenhang met
bijvnw. Maar zijn ze 't daarom? Zeer zeker niet; want al deze woorden hebben
3)
geheel de funksie van een subst. Heel dikwels gaat hiermee ook een andere fleksie
gepaard. Zo kunnen we diezelfde woorden met adj. funksie er naast zetten ter
vergelijking, b.v. Dwaze mensen en verstandige: de dwazen en verstandigen. Arme
en rijke lui: de armen en de rijken. De jonge en de oude dieren: de jongen van die
4)
kat . Het jonge katje: het jong. De Duitse taal en de Franse: het Duits en het Frans.
De rode kleur en de bruine: het rood en het bruin. Met nieuws, goeds, enz. is niets
te vergelijken voor de fleksie.
De fleksie is echter bijzaak. Zo hebben we in: Het fijne van de zaak begreep hij
niet, een vorm fijne, die geheel gelijk is aan die van het adj. Vgl. Het grovve linnen
en het fijne. Voor ons gevoel kan 't echter niet twijfelachtig zijn, of het fijne in het
eerste voorbeeld is een subst.,

1)
2)
3)
4)

Vgl. hiervoor blz. 110: los maken en dgl.
Vgl. ook hiervoor blz. 110.
Vgl. hiervoor: Bijv.nw. of deelw.
Deze vergelijkingen vervallen voor wie mocht uitspreken: de dwaze en verstandige, enz., dus
zonder -n.
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daarentegen in 't tweede een adj. Zo ook hebben we subst. in: een fijne, de fijnen,
vgl. een arme, de armen.
Wat zijn jong en oud voor woordsoorten in: Jong en oud was op de been? Voor
wie jong en oud als éen begrip voelt (vgl. iedereen; Jan en alleman) is jong en oud
een compositum. Wie echter jong en oud (nog) als afzonderlike begrippen voelt,
die zal ze wel niet anders dan als subst. op kunnen vatten, daar ze dan geheel en
al de funksie van een subst. hebben. 't Zelfde is van arm en rijk in: Arm en rijk is op
't ijs. Hij gaat met arm en rijk even vriendelik om te zeggen. Voor ons persoonlik zijn
1)
de stereotiepe verbindingen jong en oud, arm en rijk samenstellingen .
Ten slotte merken we nog 't volgende op:
Enkele boeken. Alle mensen. Hierin noemen we enkele, alle gewoonlik onbepaalde
telwoorden. In: Tweede druk. De derde man noemen we tweede, derde ranggetallen;
evenzo hoeveelste en zoveelste in: De hoeveelste druk? De zoveelste, die ook
onbep. telw. kunnen worden genoemd. En in: de man; die man; wat goud; mijn boek,
e. dgl. worden algemeen de lidwoord en die, wat, mijn voornaamwoorden genoemd.
2)
Intussen bepalen ze alle zelfstandigheden en hebben bijgevolg bijvoeglike natuur .
Maar, uitgezonderd wel eens de onbep. telw., worden zulke woorden niet tot de
adjektieven gerekend.
En hiermee menen we over de begrenzing van 't adj. genoeg te hebben
geschreven; altans voorlopig. Misschien komt later nog gelegenheid er wat aan toe
te voegen.
(Wordt vervolgd.)
Zw.
J.G. TALEN.

Op syn Genevoys.
Wie zal durven beweren, dat onze taalkunde in de laatste 30 à 40 jaren niet met
reuzenschreden is vooruitgegaan? Een geheele bibliographie zou gemakkelijk
gevuld kunnen worden met werken, geschriften en monographieën, die in genoemde
jaren het licht hebben gezien en zoodoende licht hebben verspreid.
Nemen we in de eerste plaats de Middelnederlandsche taalperiode. Zij is
doorwrocht èn op grammaticaal èn op lexicologisch gebied. Staan ons naast
spraakkunsten als die van Dr. F r a n c k en Prof. v. H e l t e n , de laatste

1)
2)

Vgl. hiervoor blz. 111, begin.
We herinneren aan de naam: bijvoeglike voornaamwoorden! Zie b.v. Cosijn-te Winkel, Nederl.
e

Spraakk. II § 550; en Terwey § 112.
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door haar schat van bewijsplaatsen merkwaardig, niet het Woordenboek van Prof.
V e r d a m ten dienste, een Woordenboek, dat wij niet aarzelen zullen in zijn soort
ϰατ᾽ ἐξοχὴν te noemen?
e

Maar thans volgt de 16 eeuw en de latere tijd. Ook in de taal van die perioden
is verdienstelijk gewerkt en staat een boek als dat van K i l i a e n als een
monumentum aere perennius steeds voor ons gereed, maar doorwrocht, gelijk dat
gezegd kan worden van de Middelnederlandsche periode, is de tijd ná het Dietsch
e

e

niet. Het is niet moeilijk uit de 16 en 17 eeuw woorden en vooral uitdrukkingen
aan te halen, die nog onverklaard zijn of ten minste onzeker van beteekenis te
noemen zijn. Geen ander middel tot oplossing dier vraagpunten staat er open, dan
lezen en nog eens lezen; vaak zal dan een tot dusver onopgeloste kwestie hare
oplossing erlangen, doordat een tweede plaats, waar ze voorkomt door een of ander
toevoegsel of door het verband, waarin ze staat, er een duidelijk inzicht in geeft. Bij
de heruitgave van Dr. V e r w i j s ' uitgave van B r e d e r o 's Spaansche Brabander
was het aantal ‘non liquets’ niet gering en kon ik, indien ik het nog niet geweest was,
overtuigd geworden zijn van het bestaan eener ‘ars nesciendi’ en van het goede
der woorden ‘in dubiis abstine.’ Maar lectuur gaf mij o.a. de ware beteekenis eener
plaats, die tot dusver verklaard werd door eene uit het verband opgemaakte
uitlegging. Het geldt namelijk de uitdrukking ‘op syn genevoys,’ die we ontmoeten
in den Spaanschen Brabander, vs. 529:
Daer gaet den armen bloet wel fier en moedich uyt,
Dats op sen genevoys, nou moytjens als de Bruyt.

Het verband alhier, waar 't geldt den pronkzieken praler Jerolimo geeft ons als
tamelijk zekere verklaring aan de hand op sen genevoys = uitgedost, sierlijk, op zijn
mooist, of zoo iets. Prof. M o l t z e r in zijn editie verwijst naar de uitgave van Dr.
V e r w i j s , de heer T e r w e y in zijne bewerking zegt Dr. V e r w i j s na: ‘Op zyn
Geneefsch. Blijkens den samenhang moet dit: “op trotsche wijze” beteekenen.
Oorsprong onbekend.’ En wat zegt Dr. V e r w i j s ? Op bl. 141 lezen wij: ‘Op sen
Genevoys, op zijn Geneefsch; op de wijze van Genève. De oorsprong dezer
zegswijze is mij onbekend.’
In mijne heruitgave van Dr. V e r w i j s ' arbeid wordt dit ongeveer veranderd in:
‘Op sen Genevoys = op zijn mooist, uitgedost’, terwijl in een aanteekening a een
nader bewijs voor deze beteekenis wordt gegeven en b het een en ander over den
oorsprong der zegswijze gezegd wordt en wel of Genevoys = Geneefsch, dus ‘van
Genève’ of Genueesch, dus ‘van Genua’. Wat a betreft, het bewijs der deugdelijkheid
van de door ons opgegeven beteekenis is gemakkelijk te geven uit een tweede
bewijsplaats onzer uitdrukking, die het in het jaar 1645 te Leeuwarden gedrukte
boekje van P e t r u s B a a r d t , getiteld Deugden-Spoor, ons aan de hand doet.
Wij lezen daar bl. 365 het volgende:
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Wat duncktje van haer Beste-Vaer?
Die liep gelyck een halve Guyt,
Met Meulens en met Rnyle-buyt,
Hier ist nu op syn Ienefoys,
Met Porceleyn, en alle moys,
Met kamer-muyltjes, rood off groen, enz.

Mij dunkt, men behoeft nu aan de beteekenis die aan ‘op sen Genevoys’ te hechten
is niet meer te twijfelen.
Thans het tweede punt, b: is Genevoys Geneefsch of Genueesch?
Waarschijnlijk het laatste. Genua was reeds in de Middeleeuwen, ieder leerboek
der geschiedenis zegt het ons, een handelsstaat van gewicht, met een uitgebreide
macht en groote drukte, welke laatste vooral na den val van het Latijnsche rijk en
de herstelling van 't Grieksche keizerrijk door M i c h a e l P a l a e o l o g u s in 1261
zeer toenam. Wie kende in vroeger tijd niet ‘Genova la Superba’, dat evenals zijn
prachtlievende kooplui en grootsche kunstschatten spreekwoordelijk was geworden?
Ook V o n d e l schreef immers:
Paleisrijk Genna, als uit een rots gehouwen,
Braveert in pracht en praal alle Italjaansche steên,
Het schijnt, gelijk een pauw zijn pennen trotsch t'ontvouwen,
Hier stapelt koopfortuin haar rijkdommen opeen.

Het is de kwestie maar: bestonden er handelsbetrekkingen of gemeenschap
anderszins tusschen Genua en de Nederlanders, bijv. met het welvarende
Vlaanderen, zoodat Genua en de Genueezen ten onzent bekend waren of bekend
konden zijn? Hierop geeft ons het Hansisches Urkundenbuch een zeker antwoord.
Nemen wij van genoemd werk het tweede deel, bl. 103, dan vinden wij daar geboekt
onder verwijzing naar de Stadsrekeningen van Antwerpen enz., dat Genueezen
zich te Antwerpen en in geheel Vlaanderen hebben op. gehouden, terwijl t.a.p. bl.
34, Johan II van Lotharingen, Brabant en Limburg aan vreemde handelaren, o.a.
aan Genueezen, een vrijbrief geeft voor den handel op zijn landen. Ook behoeven
wij het Mnl. Wdb. (III, 1043) slechts op te slaan om door een bewijsplaats uit de
Hanserecesse bewezen te zien, dat de ‘Jenevesers’, de bewoners van ‘Genua’
‘Janua’ relaties met ons hadden.
Buitendien, wien is 't niet bekend, dat b.v. R u b e n s en V a n D i j k zich eenigen
tijd tot hun vorming hebben opgehouden te Genua, waar reeds toen evenals thans
natuur en kunst met elkaar wedijverden om haar sierlijke pracht ten toon te stellen.
Aan den anderen kant: dat Genevoys beteekent van Genève, Geneeve, zooals
H o o f t in zijn Nederl. Historien (ed. 1703) I, 115 het noemt, kan, althans wat den
vorm aangaat, geenszins bestreden worden (vgl. Fra. genevois), maar de beteekenis,
die de uitdrukking ‘op sen Genevois’ heeft, leidt er eerder toe aan 't rijke Genua, dat
met de onzen handel dreef, te denken dan aan 't te midden van de bergen gelegen,
in vroeger tijd afhankelijke stadje Genève, dat in de buitenwereld alleen eenige
bekendheid kreeg in den tijd van en door de hervorming toen 't namen als die van
C a l v i j n , F a r e l en helaas van S e r v è d e aan zich verbond.
Warfum.
G.A. NAUTA.
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Kleine meedelingen over boekwerken.
‘Slang’.
o

1 . M.E. BARENTZ, Woordenboek der Engelsche spreektaal. - Amsterdam,
Van Looy en Gerlings. - f 2.90, geb. f 3.30.
o

2 . Deutsches Slang. Eine Sammlung familiärer Ausdrücke und
Redensarten. Zusammengestellt von ARNOLD GENTHE. - Strassburg,
Trübuer, 1892. - M. 1.20.
De Prospectus van 't eerstgenoemde boek is noch al vermakelik!
‘Wij kunnen een gemakkelijk Engelsch boek lezen of een eenvoudig gesprek
voeren, maar wij staan menigmaal verlegen wanneer wij Copperfield opslaan, - om
éen uit honderden te noemen - of den voet op Engelschen bodem zetten. Het groote
bezwaar, waarop de liefhebber van litteratuur, de student, de handelsman, de
reiziger, kortom iedere vreemdeling, telkens stuit, is .... de spreektaal, de volkstaal.
Het zijn de idiomatische spreekwijzen en zinswendingen der Engelsche taal, de
woorden, die uit den mond van het volk komen, de eigenaardige uitdrukkingen, die
ieder beroep of bedrijf, die iederen stand in de maatschappij eigen zijn.’
Hoe rijmt dat nu met 't volgende:
‘In geen land is dan ook wellicht het gebruik dier eigenaardige uitdrukkingen
(Idiomatic Phrases and Colloquialisms) en bizondere woorden (Slang) zóó
doorgedrongen in alle standen der Maatschappij als in Engeland. Geen s c h r i j v e r
of hij maakt er gebruik van in zijn werken, geen r e d e n a a r of hij zet zijn gezegden
kracht bij door pittige Slang-woorden, die zoo veel zeggen kunnen, geen
Engelschman, hoe hoog hij ook staat, of hij lascht ze in het gesprek in; de
C o u r a n t e n wemelen er van.
Slang, geboren in de armeuwijken, is doorgedrongen tot het parlement, den
kansel, het salon en het kantoor. Het leger, de marine, de handel, de beurs, de
sportwereld, de aristocratie, in het kort iedere onderafdeeling van de groote
maatschappij bezit haar eigen Slang-taal. En zelfs de taal uit de heffe des volks,
die met “Cant” wordt aangeduid, is doorgedrongen in de litteratuur. CONAN DOYLE
en DONOVAN b.v. gebruiken het herhaaldelijk; PUNCH zit er vol van! En toch heeft
dit alles nog geen erkenning gevonden in de gewone woordenboeken en zal men
daarin te vergeefs zoeken naar de duizend-en-een teekenende woorden en
uitdrukkingen, die als spreektaal en voor een deel als schrijftaal, algemeen bekend
zijn en gebruikt worden, maar nog niet officiëel (!!) ingevoerd zijn.’
De schrijver probeert 't goed te praten met zijn: ‘n i e t e r k e n d i n d e g e w o n e
w o o r d e b o e k e n ’.
Maar dat klopt weer niet met wat hij iets hooger schreef.
Hij b e d o e l t : 't bizondere van zekere kringen is geen a l g e m e e n - e n g e l s .
Nu dat is noch al natuurlik! En net zo weinig kan hij die wel nageschreven frase: ‘iedere taal bestaat uit twee
gedeelten: de geschreven taal... en de spreektaal’ - nageschreven zonder er bij te
denken! rijmen met wat hij later als - nageschreven? - observatie er bij voegt: 't engels is
één: wat men z e g g e n zou in een bepaald geval, los-weg, datzelfde schrijft men
ook: dáarom kan elk ‘Slang’ gebruiken, ook op ‘s c h r i f t ’. -
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1)

Zij-daar hebben geen last van een onnationale verklassiekte zogenoemde
algemene schrijftaal, zoals wij hier - wel eens.
2)
Maar ook wij hebben en gebruiken ‘slang’ en ‘cant’. Wie verzamelt ons dat alles?

1)
2)

Vgl. van den Bosch, Pleidooi.
Zie verder beneden blz. 121/2, vooral.
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De R e d a k s i e van dit Tijdschrift wil gaarne de pogingen daartoe steunen.
Veel beter op de hoogte toont zich de samensteller van 't duitse boekje.
Over beide in 't bizonder noch 't volgende van vakmannen.
B.H.
In het Prospectus wordt gezegd dat dit woordenboek elk werk van dit soort tot nog
toe verschenen, zal overtreffen, en dat de samensteller de man is om 't werk te
doen.
Dit kan als onschuldige bluf passeren, maar andere dingen in ditzelfde Prospectus
niet. Die beschaafd engelsch kennen, zullen verwonderd wezen te hooren dat
uitdrukkingen als: as I don't want to be a wet blanket; Confound the impudent young
counter jumper; he was an old gent slow on his pins; asked by the friendly warder
what he thought of the dummydaddle dodge; to go off their nuts for ladies as loves
young fellers that fight; Old Bottleblue tipp'd me his flipper and 'oped, etc., staaltjes
zijn van 't engelsch zooals 't werkelijk geschreven en gesproken wordt, volgens het
Prospectus. - Ook zullen Dr. Conan Doyle's bewonderaars niet weinig verbaasd
wezen te lezen dat zijn geschriften vol van ‘cant’ zijn. Zou de schrijver van het
Prospectus wel de werken van Conan Doyle gelezen hebben? - Zijn de ‘historische
novellen “Micah Clarke” (Monmouth en de slag bij Sedgemoor), de “White Company”
(de oorlogen van Edward III) en de “Refugees” (periode van de herroeping van 't
edikt van Nantes) vol van “cant”-termen? Ik ben geneigd om te denken dat de opgeschroefde verzekering: Conan Doyle's
werken zijn geschreven in “de taal uit de heffe des volks”, voortkomt uit een
oppervlakkige bekendheid met de “Adventures of Sherlock Holmes” - en zelfs dit
boek houdt niet extra veel in van wat wij “cant” noemen.
Wie is toch de volgende genoemde schrijver? Donovan? wiens werken vooral
veel bijdragen geleverd hebben aan de bewerker van dit woordenboek? Zou de
schrijver van het Prospectus misschien bedoelen “D o n o v a n , A Modern
Englishman” - door Edna Lyall? - Maar noch van D o n o v a n noch van “G l a d i j s ”
noch zelfs v a n “F r e w i n ”, kan beweerd dat zij bizonder veel “cant” gebruiken.
Verder wordt ons nog meegedeeld dat “slang”, geboren (wordt) in de armenwijken
(en) doorgedrongen (is) tot het parlement, den kansel, het salon en het kantoor’.
Maar als men, wat ééns doorging voor ‘slang’, hoort in 't parlement, op de kansel
en voor de balie, dan is 't geen ‘slang’ meer, maar is opentop ‘Queen's English’.
Wat is 't verschil tusschen ‘slang’ en ‘cant’?
Beide worden vaak dooreen genoemd, of als variaties van 't zelfde. Dit is onjuist.
't Zijn wel beide wat men soms uitzonderingen op het juiste taalgebruik noemt. Maar
‘slang’ is van algemeene bekendheid; ‘cant’ van betrekkelijke. Van origine is ‘cant’
't gezeur van bedelaars. Er wordt onder verstaan de eigenaardige spreekmanier
van zekere klasse van menschen, of van zeker persoon: kosewörter,
woord-koppelingen die nagepraat worden om fatsoen of mode, zonder dat ze zijn
eigen-gevoels-uiting. Wat ‘slang’ eigelijk beduidt weten we niet. Maar 't heeft in veel gevallen een
kernachtigheid en puntigheid, die 't niet alleen vergeeflijk maar gepermitteerd maakt.
Humor of satyre is meer of minder inherent. Het is een gevoelsuiting van iets pas
gebeurds dat niet zo fors kan uitgedrukt in ‘net’ engelsch, en hoewel 't gewoonlijk
bizondere, particuliere taal is maakt 't vaak opgang, en wordt erkedn als ‘goed’! Natuurlijk is 't niet altijd gemakkelijk om te zeggen of een woord ‘slang’ is of ‘cant’;
trouwens van groot belang is dit niet. Niet-engelschen hebben alleen noodig te
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weten of zeker woord of frase minbeschaafd is. En daarvoor is een goed boek de
1)
Slang Dictionary , waar prof. Storm van zegt in zijn Englische Philologie, dat het
‘enthält ein bedentendes material, und ist ein genügendes Hülfsmittel um die
gewöhnlich vorkommenden Ausdrücke des “Slang” zu verstehen’. En ‘Slang en zijn
soort’ zijn geschikt behandeld in 't uitstekende werk van Stoffel: Studies in English,
2
Written and Spoken .
In de eerste aflevering van dit woordenboek van de engelsche spreektaal, wordt
acres gemerkt als ‘slang’! Ook ‘almighty’ is geen slang; maar een amerikanisme.
Zo ook ‘Annuciator’. Ook houd ik ‘anti-

1)
2

London, Chatto & Windus, 1873. - 3/6. o

Zutphen, Thieme & C ., 1894. - f 4.50.
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deluvian’ niet voor ‘slang’. En evenmin brandy and soda. - Belgravian = aristocraat
is als slang gewaarmerkt, terwijl beerjerker, in beer en beery allemaal ‘nette’ termen
heeten! Zoo is 't ook Bog oranges, naast bog en boghouse, die voor nette
uitdrukkingen gaan! - En waarom is a bloke ‘cant’ terwijl a blood ‘slang’ is? De volgende uitdrukkingen mis ik:
to be a man of good address; to be wide awake; to bury the axe, to put up one's
back; to give one the benefit of the doubt; he abounds in his sense; to look about
one.
Behalve het Prospectus is er ook een ‘Bericht’ bij 't boek. Daarin wordt beloofd
een Geschiedenis van Slang en Cant, en de Klankleer en Spraakleer van 't
Londensche dialekt! 't Is erg jammer dat de samensteller van plan is dit belangrijkste
deel van zijn werk te bewaren voor 't laatst: Dat heeft er veel van 't paard achter
den wagen te spannen. Jammer is 't.
De uitleg overigens is in 't nederlandsch; daarover zeggen we niets.
Zwol, 1894.
B.C.B.
1)

Der Dritte im Bunde: eerst Parisismen (Argot) van Villatte-Bonte, toen Woordenboek
2)
der Engelsche spreektaal van Barentz, nu Deutsches Slang van Genthe. Met een
klein verschil intusschen: de beide eerste werken zijn voor Nederlanders door
Nederlanders bewerkt, het laatste boekje is vooral met een praktisch doel ten
behoeve van Niet-Duitschers in 't algemeen door een Duitscher samengesteld; de
wetenschappelijke kant er aan heeft voor ieder philoloog waarde.
Genthe begint met een inleiding en deze aldus: ‘Die vorliegende Sammlung enthält
familiäre, nicht schriftgemässe, aber von den gebildeten Klassen in der zwanglosen
Unterhaltung allgemein gebrauchte deutsche Ausdrücke und Redensarten, die man
unter keiner anderen gemeinsamen Bezeichnung zusammenfassen konnte als dem
englischen Worte “Slang”’. Dus de Duitscher praat ook al anders in den gewonen
omgang, dan wat er in 't gemeen in boeken is te vinden. Zeer zeker, wie als
buitenlander in Duitschland komt en daar in beschaafde kringen een tijdlang
doorbrengt, kan er van meepraten; en 't zal niet lang duren, of hij gaat ijverig
meeslangen, blij, dat hij niet langer hoeft te spreken ‘als een boek’, om te kunnen
zeggen, wat hij te zeggen heeft.
Genthe levert een 1500 woorden en zegswijzen. Nog lang niet alles, ook naar
schrijvers meening, wat als slang in Duitschland leeft. Van den anderen kant heeft
Genthe er bijdragen onder, die (nog) niet algemeen bekend en gebruikelijk zijn in
Duitschland. Het is ook zeker hoogst moeielijk de grens aan te geven tusschen
algemeen gebruikelijk slang en zulk, dat uit den kleinen kring, waarin het ontstond
en voortleeft, zich (nog) niet over heel Duitschland in den beschaafden stand heeft
verspreid. Eindelijk loopt er in Genthes verzameling ook wel wat tusschen door, dat
1)
m.i. niet (meer) slang is. De Niet-Duitscher kan intusschen dankbaar zijn voor 't
bijeengebrachte: 't vormt het eerste slang-woordenboekje in Duitschland. We moeten
ook niet vergeten, dat in Duitschland de sociale en politieke toestanden tot in deze
1)
2)
1)

Zie Taal en Letteren II, 311. hiervoor.
Voor wie zich eenig denkbeeld wil maken van de verspreiding van slang (ook van cant) uit
een kleinen kring over andere kringen en verder over een heel land, en in 't algemeen van
het leven en afsterven van slang (en cant), verwijs ik bij deze gelegenheid naar een paar
interessante nieuwe werkjes: Studentensprache und Studentenlied in Halle vor hundert Jahren,
en: Hallische Studentensprache, von John Meier, beide uitgegeven te Halle a.S. bij Niemeyer,
1894.
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eeuw toe, ja, men kan wel zeggen tot het jaar 70, aan een algemeene verspreiding
van slang zeer in den weg stonden.
En wij Nederlanders, wat hebben wij? Waar is een woordenboek van ons slang?
De eerste poging, er een samen te stellen, moet nog worden gedaan. Ieder, die wat
aan taal gedaan heeft, zal wel weten, dat slang ook van ons Nederlandsch een
bestanddeel is, dat hij zelf op zijn tijd slang gebruikt. Maar - hoe velen weten de
2)
waarde er van te schatten? Dat bij ons de voorraad zoo rijk

2)

Welke waarde slang voor taal en taalstudie heeft, is reeds in dit tijdschrift (II, 311) aangehaald
en gezegd. Ook mogen hier nog de beide volgende aanhalingen een plaatsje vinden uit de
werkjes, in de vorige noot genoemd. In ‘Studentensprache’ zegt prof. Konrad Burdach op blz.
XIII: ‘Es ist eine der interessantesten Fragen der neuhochdeutschen Sprachgeschichte,
welchen Anteil die Kastensprachen, die sozusagen technische, absichtlich exclusive Redeweise
bestimmter socialer Kreise und Berufsklassen, an der Ausbildung und Bereicherung des
Wortbestandes der gebildeten Schrift- und Umgangssprache und welche Beziehung die
einzelnen Schriftsteller zu jenen haben’. En in het andere werkje zegt Meier op blz. 60: ‘So
haben denn auch Dichter, wie Bürger, und ... Redner, wie Bismarck, gar manchen kecken
und sichern Griff in den vollen Schatz unsrer Studentensprache gethan ... Das lehrt uns einmal
wieder erkennen, dass die Sprache ihre eignen Wege geht, dass nicht in schulmeisterlicher
Nörgelei, ... im ängstlichen Beobachten engherzig vorgeschriebener Regeln eine Erhaltung
und Hebung unsrer Sprache erreicht werden kann’. Zeg 't voort, wat in deze uitspraken op 't
Nederlandsch en zijn slang van toepassing is.
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is als in Engeland, Frankrijk of Duitschland, kan a priori worden betwijfeld: welk volk
is door lange jaren heen zoo in-deftig geweest als het Nederlandsche, tot in de
huiskamer toe? Maar we hebben buiten kijf ook een portie slang, b.v.: Da's een
goed merk (niet van wijn of sigaren, maar van een mensch gezegd). Je bent een
typische kerel. Wat is dat voor een feestnummer? 't Was om te rollen = om om te
vallen van 't lachen. Is 't in je bovenkwartier wel goed pluis? Ik ben over m'n
huisploerterij nog al tevreden. Hou je snater. Hij heeft de pik op me. Wat een
uilskuiken is dat. Een snoes van een kind. Enz., enz., enz. Wie geeft ons het eerste
Nederlandsche slangwoordenboek?
Doch om tot Genthe terug te keeren. Ik heb op het ‘nicht schriftgemässe’ in zijn
bovenstaande definitie van slang een aanmerking. Het is namelijk, zooals 't daar
staat, te veelomvattend en daardoor onwaar. Wordt b.v. niet menig slangwoord in
correspondenties en in couranten aangetroffen, en zelfs in romans? De romans van
Kretzer b.v. en van Sudermann vertoonen volstrekt geen slang-vrees. Zoo komt in
Kretzers ‘Bergpredigt’ voor: Eine zweite Auflage des Frühstücks. Beim Essen tüchtig
einhauen. Einem die Wahrheit geigen. Betrunken wie eine Kanone. Sie scheint nicht
recht auf dem Posten zu sein. Happen. Klotzige Möbel. Der hat etwas los. Es hat
mir riesig imponiert. Schiessprügel. Schlumpe. Auf dem Sprung etwas fragen wollen.
Dieser Strick, der Anton. Strippe. Ein verlodderter Mensch. In jemand verschossen
sein. Op de eerste vijf uitdrukkingen na is dit slang bij Genthe te vinden. Het meeste
wordt door beschaafden, inkluis door Kretzer zelf, gebruikt; en het overige zegt een
beschaafde Duitscher ook bij voorkomende gelegenheid. En uit den nieuwsten
roman van Sudermann ‘Es war’ haal ik nog het volgende slang aan (niet alles!), om
te doen zien, hoe mild deze schrijver er mee omgaat. Dadelijk voeg ik ook hier er
bij, dat verreweg het meeste door beschaafden wordt gezegd of door Sudermann
zelf wordt gebruikt: Misepetrigkeit. Das Gehabe. Klimbim. Das Geträtsche und
Geklatsche. Tratsch. Klitsche. Singsang. Sich rülpsen. Einem ein bisschen auf die
Sprünge helfen. Biester. Patzig. Matsche. Schmökern. Zierbengel. Baronisieren.
Eingeärgert sein. Gesabber. Einem ist totschlägerig zu Mute. Ich bin ein bisschen
schwer von Begriffen. Einen verpimpeln. Elly zottelte hinter ihr her. Ein verhutzeltes
Altjungferchen. Losschiessen. Mist. Pleite machen. Schlafittchen. Dröseln. Siehste.
Anschlampen. Einen warm halten. Einem einen Floh ins Ohr setzen. Das Geld
verjuchen. Das Schlingelzeug scherwenzelt um sie herum. Fidele Gesellschaft. Sich
in die Höhe rappeln. Sie kam durch den Saal gewatschelt. Das hast du mir abgeluxt.
Maulen. Dann wär's mit uns Matthäi am letzten. Mucken. Prudeln. Futsch. Geplärre.
In die Kissen hineingemummelt sein. Lüderjan. Massiges Ende von Berlin bis hierher.
Kraftmeierei. Sich verlüdern. Dreckgedanken. Luderzeug. Kaput (= tot). Den Mund
voll nehmen. Sumpfhuhn. Schlamperei. Putzig. Einem den Hintern versohlen.
Läpperei. Krempel. Der zerhauene Podex. Den Kopf rubbeln. Sich weissbrennen.
Schlapp.
De meeste slangwoorden en -uitdrukkingen zijn wel degelijk ‘schriftgemäss’: ze
worden geschreven, zoo goed als gesproken; als ze noodig zijn namelijk, als er
behoefte aan is. Wanneer zijn ze noodig, wanneer is er behoefte aan? Dit is niet te
zeggen in 't algemeen; het bijzondere geval beslist. Waar slang niet voorkomt? In
geen aktes, oorkonden, preeken, toespraken van troost, en zoo meer. Daarin is
geen humor, geen familiariteit op zijn plaats, net gelijk, in schrift of in mondelinge
uiting. Pathos sluit meestal slang uit. Maar in den ge-
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wonen omgang, in vereenigingen, bepaalde standen, beroepen, enz., kortom overal
waar deftigheid en stijfheid en treurige of pathetische ernst is buitengesloten, leeft
het slang, ook geschreven. Daar spreekt en schrijft men niet ‘als een boek’, maar
zooals men is. 't Komt maar op de natuurlijkheid, op de vertrouwelijkheid in 't verkeer
aan, hoeveel slang ook in schrift zal voorkomen. Ook komt het op den inhoud van
't slang aan en, om 't zoo te noemen, op de kwaliteit, of een man er meer gebruik
van zal maken dan een vrouw, en omgekeerd. Zoo zal de vrouw, wat naar plat en
ruw gaat, vermijden. Obscoene, gemeene slang, die wordt niet geschreven door
beschaafden, eenvoudig omdat een beschaafde niet obscoen, gemeen schrijft, ook
niet in geijkte taal. Alle andere slang wel. Daarom is de bijtitel van Genthes werkje
ongetwijfeld juister als schrijvers definitie van 't begrip ‘slang’ in de inleiding.

Zw.
J.G.T.
Oudsaksische Bijbelvertaling. Bruchstücke der altsächsischen
Bibeldichtung aus der Bibliotheca Palatina. Herausgegeben von K.
ZANGEMEISTER und W. BRAUNE. - Heidelberg, 1894. - Neue Heidelberger
Jahrbücher IV, 2, beigegeben sind sechs Lichtdrucktafeln. Einzelpreis
Mk. 5
Over den inhoud dezer fragmenten is door S y m o n s , K ö g e l , S i e v e r s e.a.
reeds zooveel medegedeeld, dat ik bijna zou mogen veronderstellen, dat mijne
aankondiging voor vele lezers van dit tijdschrift te laat kwam. Daar ik echter op
enkele zaken het oog van den lezer meen te kunnen vestigen, die niet door anderen
besproken zijn, vraag ik toch nog de aandacht van den lezers voor dit belangrijke
werk, dat reeds ten vorigen jare verschenen is.
Het werk van bovengenoemde geleerden maakte voor het eerst wereldkundig
e

e

een aantal excerpten, in de 9 of 10 eeuw afgeschreven op ledig gelaten bladen
o

o

van een latijnsch hs., en wel 1 . van Heliand, vs. 1279-1357, 2 . drie fragmenten
van eene vertaling van Genesis, in dezelfde dichtmaat als de Heliand vertaald,
bevestigende Sievers hypothese betreffende de ags. Genesis 235-851, dat deze
uit het Oudsaksisch in Angelsaksisch zou zijn overgebracht.
Te duidelijker komt dit uit, daar het gelukkig toeval ons van ags. Genesis 791-817
het correspondeerend os gedeelte bewaard heeft. Over de waarde dezer vondst
ten opzichte van de bekende vraefatio zal ik hier nu niet schrijven, daar Sievers
eene ‘abhandlung’ hierover heeft toegezegd, die ik later hoop ter sprake te kunnen
brengen Thans alleen dit: dat ik mij niet vereenigen kan met de meening van Braune
en Kögel (zie pag. 235 [35]) dat de Genesis een rijper werk dan de Heliand zou zijn,
hetwelk van hoogere kunstvaardigheid zou getuigen. Integendeel, dit werk staat,
naar ik meen, vooral wat het kernachtige van den stijl betreft, achter bij den Heliand;
vgl. slechts Genes. 268 met Heliand 2819, 2908 e.v., 3422, 4501, om van andere
niet te spreken.
In de beschrijving, die Zangemeister van het hs. geeft, vermeldt hij o.a. een daarin
voorkomend kalendarium, dat enkele feiten omtrent vereering van heiligen in
Maagdeburg bevat. Hieruit trekt hij de conclusie, dat het hs., dat, blijkens eene
inscriptie, in 1479 aan St. Martin in Mainz behoorde, oorspronkelijk uit Maagdeburg
kwam. Dit is naar ik meen te bout gesproken. In de vele kalendaria, welke ik voor
mijne oudsaksische texten en verzameling van oudsaksische eigennamen heb
gecopieerd, vond ik meermalen melding gemaakt van vereering van heiligen in
andere kloosters of kerken. Hier kan geen sprake zijn van herkomst uit die plaatsen,
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daar omtrent de meeste dezer kalendaria vaststaat, waar zij thuis behoorden. Een
dergelijke vermelding kan hoogstens wijzen op aanraking van de geestelijken van
beide plaatsen, maar geeft geen bewijs voor de herkomst van een geschrift;
integendeel omtrent hetgeen op de plaats zelve in dit opzicht gedaan wordt, draagt
de vermelding der feiten bijna nooit eene andere aanduiding dan het voornaamwoord,
b.v. crypta nostra dedicata est, e.a.
e

Zangemeister is van oordeel dat de hand nog in de 9 eeuw gesteld moet worden.
Hoewel het bedenkelijk is om met een man van gezag als Zangemeister, zonder
zelf het hs. te zien, van meening te verschillen, kwam het mij toch voor dat er enkele
e

kenmerken waren te vinden, die er voor spraken om het afschrift in de 10 eeuw te
plaatsen. De halfunciale N komt weinig voor en is slor-
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diger van vorm dan in den Monacensis; de vastheid van hand laat veel te wenschen
over. Dit zijn echter minder gewichtige bezwaren, daar een schrijver uit het laatst
e

der 9 eeuw natuurlijk reeds veel punten van overeenkomst kan hebben met een
e

uit het begin der 10 eeuw; maar belangrijker is de groote onzekerheid, die wij
aantreffen in de behandeling van bepaalde consonanten. Zoo is b v. h dikwijls
verkeerd voorgevoegd, dik wijls vooral voor l, r, n ten onrechte weggelaten: b.v.
hâband, hadalias, huuerthan, bihueng en aldan (voor haldan), giôrdun (gihórdun),
uuand, uuarod, gilunn naast gihlunn en vele andere (vgl. ook Braune p. 223). Ook
e

de talrijke svarabhakti-vocalen, b v. uuirikian, gimarakot, berega wijzen op de 10
eeuw en m i niet op den aanvang van deze eeuw.
Eene andere vraag is, zijn deze excerpten het werk van één schrijver?
Zangemeister meende deze vraag bevestigend te moeten beantwoorden. Braune
gaat p. 224 eerst aarzelend hiertoe over, na op de mogelijkheid gewezen te hebben,
dat drie of twee schrijvers er aan gewerkt kunnen hebben Wat mij betreft, het was
mij bijna evenzoo gegaan. Eerst meende ik het werk van drie schrijvers er in te
vinden, toen meende ik dat althans de Genesisfragmenten van ééne hand waren,
daarna was ik van oordeel dat Zangemeister toch gelijk kon hebben. Ik had
ondertusschen uit Rome facsimiles op de juiste grootte (enkele van Zangemeister
zijn iets verkleind) laten komen en wel van bladzijden, waarop de drie handen voork
wamen. Nu verscheen ook Siever's opstel, dat nauwkeurig drie handen aanwees;
en uit de nieuwe facsimiles meende ik op te mogen maken dat Sievers volkomen
gelijk had; en zoo keerde ik tot mijne eerste gedachte, dat de excerpten geschreven
zijn door verschillende copiïsten, terug.
De eerste schrijver (door Sievers A genoemd) schreef op blz. 1a, 2a en op 2b
nog 21 regels, terwijl hij, volgens Sievers, op blz. 10b nog 1½ regel begon te
schrijven, doch het verdere overliet aan den schrijver B. Ik kon in dit laatste niet de
hand van A zien, hoewel ik er een verschil van hand meende te zien tusschen de
twee eerste regels en de volgende. De p hier en die van A en B zijn anders gevormd.
Daarom vermoed ik dat A ophield bij explicit, hetwelk hij neerschreef, toen hij ophield
met afschrijven. B schreef blz. 2b van sidoda tot het einde en evenzoo op blz. 10b,
indien deze laatste bladzijde niet van een anderen schrijver is, waarvoor m.i. wel
iets te zeggen is, afgaande op het grootere, steilere schrift.
Zeker is van een anderen schrijver (Sievers C) het Heliandfragment op blz. 27a
en 32b. Het verschil dezer handen is ongetwijfeld, zooals Sievers blz. 537 heeft
aangetoond, te zien aan de vorming der k, kleine verschillen in de g (waarbij de g
van fol. 10b wederom afwijkt door de meer open onderhaal) in de vorming van & in
A en B (& komt fol. 10b niet voor, evenmin als in het Heliandfragment), de verbinding
or voor oh in A en op fol 10b waarvoor B altijd o r heeft. Den schrijver van het
Heliandfragment laten wij nog rusten. In Genesis zijn nog enkele andere punten,
waarop ik de aandacht wil vestigen, n.l. het verschillend gebruik dat van c en k
gemaakt wordt. De schrijver A bezigt in 109 gevallen waar hij het k-teeken moet
gebruiken 47maal k vóór a, o, of op het einde, 17maal k voor i, 10 k voor u, 12 sc
voor a, o, u en 3 sk voor i, 16maal c, 1 hc en 2 cr. B (deze hand aannemende voor
vs. 27-108), heeft voor 43 k-klanken 19maal k vóór a, o of eindklank, 12 k voor i, 1
ku, 2 sk (uuosk), 2 sc, 1 scl en 6 c. Daarentegen komt van 108-150 van 24 k-klanken
2maal k voor a, o of eindklank, 3 k voor i, 4 ku, 3 sc, 1 cr, 1 kr en 9 c. Dit gedeelte
wijkt dus af door de meerdere c naast k, die er in voorkomen.
Ook op dezen grond is er wat voor te zeggen, om dit blad aan een anderen
schrijver toe te wijzen. Nog een feit trekt de aandacht: dat er nl. van 108-150 geen
enkel accent voorkomt, hetgeen wel het geval is in de andere stukken. Het eenige
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accent in de uitgave, Gen. 133 mardum, is door Braune onjuist gelezen; wanneer
men goed ziet en met een vergrootglas de plaats bekijkt, wordt het duidelijk dat er
in de interlinie een rest van een afgekrabde V staat; meer sporen van afgekrabde
letters toch zijn op de interlinies van dit blad te zien.
Ik kom nu tot de bladen 27a, 32b die het Heliandfragment bevatten. In schrift wijkt
dit niet sterk af van 10b Ik zou zelfs geneigd zijn punten van sterke overeenkomst
te zien: de staande hand, de ronde volle letter. De k komt echter meer met die van
A overeen, waarvan het schrift echter overigens verschilt. Wat de schrijfwijze van
k betreft, vertoont het de eigenaardigheid van A en B door de
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vele k, waar men C zou verwachten en waar C en M inderdaad c hebben: van de
55 k-klanken 19maal k (C M c), 1 k (C ki, M ca), 1 k (C ko, M co), 1 k (C ca, M ka),
14 k(i) waar ook C en M k hebben, 4maal c waar C M zulks vertoonen, 3 c (C c, M
ki), 2 c vóór a en o (C k, M c), 2 ku (C M cu), 1 ku (C k, M c), 1 kn (C kn, M cn), 1
cr (C cr, M kr), 1 cr (C M cr), 5 sc (C M sc).
Zuiver is dit afschrift waarschijnlijk dus niet, om de verwaarloozing van het
onderscheid tusschen k en c, dat blijkens de schrijfwijze van de andere Heliandhss.
wel mag aangenomen worden voor den archetypus, al vindt men ook in C. en M
talrijke verwarringen op dit punt.
In een ander opzicht schijnt dit hs. echter vrij getrouw zijn origineel te hebben
gevolgd, althans ons eene eigenaardigheid te hebben bewaard, die wij slechts in
één ander hs. terug vinden. In dit afschrift bezitten wij a c c e n t e n . Toen mijne
facsimiles voor de A l t s ä c h s i s c h e D e n k m ä l e r gemaakt werden, bemerkte
ik dat ook de Monacensis accenten bezit. Uit deze overeenkomst meen ik op te
mogen maken, dat ook de archetypus deze gehad heeft, al vertoonen noch de
Cottonianus, noch het Prager fragment sporen hiervan. Spoedig hoop ik in staat te
zijn omtrent den Monacensis nadere mededeelingen te doen. Wat onze fragmenten
betreft, zoo is mij na nauwkeurige vergelijking van een nieuw facsimile van blz. 27a
gebleken, dat door Braune enkele accenten, die op de afdrukken van Zangemeister
flauw zijn weergegeven, niet in den text vermeld zijn; nl. vs. 1279 nahor, 1282 suido,
1292 hélag, (op 1293 antlöc staan twee accenten, zoo ook 1313 säliga), 1300 sagda,
met zwak zichtbaar of uitgekrabd accent, suódan, 1303 hebanuuânge. 1304 sinlif,
1311 hiér, 1322 thém, 1338 hùsca, 1344 gáro (zwak zichtbaar), 1345 médo, 1350
nárouuora, 1352 uuunniun.
Braune heeft, blz. 222, er op gewezen dat de accenten meest op lange vocalen
en diphtongen staan, enkele malen, waarschijnlijk door verschrijving, op korte: 1286
sát, 1289 lóf, 1295 thing, 1300 ságda (wellicht uitgekrabd), 1303 hebanuuánge,
1338 húsca, 1344 gáro (wellicht uitgekrabd), 1345 médo, 1350 nárouuora; salíga
is verschreven voor sáliga; uuunniún heeft geheel verkeerd accent. In efthó heeft
de afschrijver waarschijnlijk samenstelling met thó gezien. Geen accent staat op
1309 fruobra, 1315 muotun, 1316, 1320 saliga, 1340 fiundchepi, 1341 lognot, 1343
lif. Ook vs. 1295 márlic, 1302 hélaglic, 1323 géstlic, 1344 gehauilicas hebben geen
accent op lic.
Vergelijken wij hiermede de mij thans ten dienste staande pag. 6 van den
Monacensis, dan zien wij met accent: 348 gibod, 348 gelésted, 319 uuidon, 350
fórun, bôdon, 351 késura, uuárun, 352 bókspaha, bréf, 353 suído, 356 hóbda, Thó,
giuuét. óc, hiuuisca, 357 gǒ do, 358 sóhta, 360 óc, hélagun, 361 gódun, stól, 362
érdagun, 363 gódun, 364 égan, mósta, 365 hóhgisetu, uuárun, 366 gódes, 368
Mariun, gimánodun, 369 sída, 370 bárno, 372 ér, 373 uuárun, bógno, 374 guuíorden,
giuuárod só, 375 só, ér, spàha, gisprocan, 376 ódmódi, 379 scó, niost (flauw
zichtbaar). Hiervan hebben gibod en gisprôcan een ander teeken boven de o, nl.
een omgekeerde v. Onjuist zijn met accent geteekend gimánodun en giuuórdun,
die korte vocaal hebben.
Van lange vocalen zijn de volgende ongeaccentueerd gelaten: 345 sohtin, 347
quami, 347, 3[...]6 cnosla, 347, 355 gihuue, 352 bókspaha, 353 niudlico, 357 so,
358 uuanamon, 359 thar, 360 thiornun, Mariun (vgl. 368 Maríun), 361 mareon, 365
hiuuiscas, 367 bediu bi, 369 odan, 371 mareo, 376 huuilik, 377 sokean, 378 modar,
379 uuadiu, uuibo.
Uit het hovenstaande meen ik in de eerste plaats te mogen opmaken, dat in den
tijd, toen deze hss. gecopieerd werden, de waarde der accenten niet geheel meer
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begrepen werd, althans niet door deze afschrijvers; dat zij ze in de hun voorliggende
hss. vonden, maar ze niet nauwkeurig genoeg copieerden.
Terwijl wij met Braune aannemen, dat de accenten lengteteekens geweest zijn,
die van geene waarde waren voor het metrisch accent, moeten wij tevens de
aandacht er op vestigen, dat op geen der oorspronkelijk lange uitgangen van woorden
meer een accent gevonden wordt, evenmin als in een der samenstellingen met lic
het laatste lid nog met accent voorkomt, waarom wij mogen onderstellen dat hier
reeds klinkerverkorting had plaats gehad, vgl. ook mijn As. gramm., § 84. Voor de
bepaling der waarde van de diphthongen zou de juiste kennis van de waarde der
tegenwoordige diphthongen van groot belang zijn. Ik ken deze slechts voor een
klein deel nauwkeurig, nl. voor zooverre zij voorkomen in het meest wes-
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telijk Saksisch, dat door mij in mijn Geldersch-Overijselsch Woordenhoek beschreven
wordt. Wanneer wij de diphthongen in het Heliandfragment nagaan, dan zien wij ío
in 1281, 1314, 1286, 1286, 1321, 1350, éo 1313. 1332, íe (híer) 1346, íu (liudi)
1289, úo in 1293, 1354, 1300, 1308, 1309, 1310, 1318, 1309, 1311. Met ió uuiópun
1307, iú 1283, uó 1301, 1302, 1331, 1333, 1341, 1348, 1350, ié (hiér) 1308, 1311,
1332, 1352. Er naast zonder accent: hier, muotan, liodi, liodion, iu, eu en fiundscepi.
In M niudlico. De andere diphthongen komen niet in M voor, behalve ó, die daar
monophthongisch wordt voorgesteld.
Hebben wij nu verschil van diphthong tusschen úo en uó, etc. te zien? Ik geloof
het niet. Wel tusschen úo en ó. Wanneer men in het land oostelijk van den IJsel (ik
geef hier geen nauwkeurige bepaling van de westgrens mee aan) deze klanken
onderzoekt, dan zal men ten opzichte van oudgerm. ó een verschil bemerken
tusschen het oosten en het westen - de grenslijn loopt ongeveer langs Groenlo,
Goor en dan noordwaarts. Oostelijk van deze lijn wordt monophthongische ó
gesproken, westelijk hiervan hoort men een diphthong uo. In dezen diphthong valt
de kracht op u (d.i. algem. germ. uitspraak u, ndl. oe), doch de hierachter volgende
o wordt nog duidelijk gehoord (het is natuurlijk een diphthong, niet een
tweelettergrepige klank). Deze diphthong behoort, evenals ook de ie (uit ê en io, iu
ontstaan) tot de onechte of vallende diphthongen; bij uo is de eerste vocaal meest
lang, bij ie treedt in vele woorden e meer op den voorgrond, z.a. in niêt, nooit echter
in hier. Bij umlaut van ó hoort men in het oosten ö, in het westen üö of üo. In het
oudsaksisch zullen wij m.i. in ío, úo, íe, iu dergelijke vallende diphthongen kunnen
aannemen en het vermoeden is zeker niet ongewettigd, dat de afschrijvers op
sommige woorden het accent vergeten hebben, op andere het verkeerd geplaatst
hebben; soms zal dit aan plaatsruimte te wijten zijn geweest, soms aan het niet
begrijpen van het teeken, dat ook enkele malen schuins boven beide letters gesteld
1)
is, soms aan dezelfde slordigheid die saliga voor sáliga deed schrijven.
De geschiedenis der accenten is nog niet geschreven. Andere oude hss. van vóór
Notker's tijd bezitten ze ook, o.a. Het Keronische glossaar, de Tatiaan, en ags. hss.
(vgl. Wülcker-Grein), waar hetzelfde systeem als hier gevolgd is. In de andere
oudsaksische geschriften komen evenzeer accenten voor, maar, dewijl daar dikwijls
accenten gevonden worden op eindsillaben, soms op alle lettergrepen van een
woord, komt het mij voor, dat het daar gevolgde systeem verschilt van dat in de
e

e

Heliandhss., tenzij men moet aannemen, dat er in de 10 en 11 eeuw groote
verwarring in dit opzicht ontstaan is. Het onderzoek naar deze accenten zal na de
verschijning mijner Oss. texten aangevangen kunnen worden. Thans waag ik het
nog niet een oordeel hierover te vellen. Hoogstens meen ik te mogen aangeven dat
wij hierin, evenals in het gebruik van k en c, angelsak sischen invloed te zien hebben.
Nadat deze fragmenten door Braune en Zangemeister waren uitgegeven, op eene
zoo voortreffelijke wijze, als wij van hen mochten verwachten, is er natuurlijk een
aantal beoordeelingen verschenen en ieder heeft getracht over wat er duister of
onopgehelderd in den text en de aanmerkingen was, zijn licht te laten schijnen.
Maar ook onder deze commentators heerscht verschil van meening.
Terwijl S y m o n s met B r a u n e de Genesis voor het werk van den Helianddichter
houdt, K ö g e l zelfs het voor een werk van meer rijpheid als de Heliand verklaart,
is S i e v e r s van oordeel dat de schrijver der Praefatio zich vergist heeft, en omdat
1)

Het bovenstaande was reeds voor den druk gereed, toen bevriende hand mij Modern Language
Notes IX, 8 deed toekomen, waarin van de hand van G e o . A. H e n c h eene recensie van
het hier behandelde werk voorkomt. Deze bespreekt hierin ook de accenten op de diphthongen,
en komt langs anderen weg tot eene vrij gelijke conclusie: the O.s. as wel as the Ags.
diphthongs are stressdiphthongs, etc.
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Heliand en Genesis in één codex stonden, het laatste werk aan den schrijver van
het andere meende te mogen toeschrijven, terwijl wij in den schrijver van Genesis
hoogstens een navolger van den Helianddichter mogen zien, daar hij een stumper
was op metrisch gebied en volstrekt niet ervaren in de fijnere stilistik van zijn tijd.
Nadere bewijzen heeft hij Zs. f.d. Ph. 27, 538, in een afzonderlijk werk toegezegd.
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Textcritiek gaven S y m o n s in Aanteekeningen bij zijne voordracht ‘Over de onlangs
ontdekte fragmenten van eene Oudsaksische bewerking der Genesis,’ Versl. en
Med. der K. Ak v.W., 3, 9, 149; R. K ö g e l , Ergänzungsheft z.G d.d. Litt., p. 9;
S i e v e r s , Zs. f.d.Ph., 27, 534; H o l t h a u s e n , Zs. f.d.A., 39, 52; M.H. J e l l i n e k ,
id. 39, 151 en ik zelf in Tijdschrift voor Nederl. Taalen Letterkunde, 13, 303. Ik had
aanvankelijk plan gehad mijne eigene verbeteringen hier mede te deelen, maar
dewijl de meesten, die ik zelf had opgeteekend, ook door anderen zijn gemaakt,
vooral door F. Holthausen, zal ik, om niet in herhaling te vallen, thans slechts op
enkele dezer conjecturen iets nader ingaan.
1 vs. 21 te scûra was door B onjuist vertaald als wetter, zooals door Symons,
Kögel en Holthausen is aangetoond. Holthausen heeft m.i. de juiste lezing
aangegeven: ni te skadouua ni te skura, d.i. noch tot schaduw, noch tot schut. Geen
van allen heeft echter een voorbeeld van skûr naast skûra en hd. skeuna, met de
beteekenis van bedekking of schut, alleen is bekend skûr = bedekte lucht, bui. Mij
is echter in dialect voorgekomen het woord îmenschûr (voor bijenstal), dat neutr. is
en waarin het laatste lid dus overeenkomt met dit skûr, ohd. scùr, mhd. schûr.
Met Holthausen houd ik vs. 33 kindiungan kuman voor eene verschrijving van
kindiungan guman, en vergelijk Prud. 54a cumono senatorum, Prud. 59a cumiski
voor gumiski senatus.
Van de verbeteringen voor vs. 322 wil mij geen der voorgeslagen lezingen
behagen; die van Cosijn (Symons, l.c. p. 154) zou de eenvoudigste zijn, doch deze
zondigt tegen het metrum.
De plaats komt mij moeilijk te emendeeren voor, daar uit het facsimile blijkt, dat
er heel iets anders gestaan heeft, zooals de halen van letters, die nog boven de
regels uitsteken, aantoonen. Onze afschrijver heeft het afgekrabd en met hetgeen
aan dód it an dodseu voorafgaat beschreven, nl. van is tot bi, en wat daar nu staan
moet is niet zoo te zeggen, omdat er eene belangrijke uitlating kan wezen, terwijl
de woorden een weinig verhaspeld zijn. De streep boven gen., door Braune voor i
gehouden, schijnt mij een stuk van een der afgekrabde letters, evenals boven de c
van ac.
Bij de woorden van het glossaar wil ik ten slotte nog enkele opmerkingen maken.
Os. bugan (niet biogan, vgl. nieuwsaks. ndd. bugen), komt ook in Prud. gll., 67d
gíbogan voor, verdiende dus het sterretje van nieuwheid niet.
Van ferbrekan is mij een andere vorm farbrâkin bekend in Essener gll. Mt. 5, 19.
dòmian, richten, is mij meer voorgekomen, o.a. in Essener gll. Mt. 13, 30: dômian,
Gregorius-gl., 1569 domia, Merseb. gl. 105b idomde (partic. prt.).
De êuuard moet uit het glossaar verdwijnen na de verbetering van Holthausen
van the oeuuardas in thesoe uuardas; fluhtig komt ook Prud. gl. 58a voor en fredig
in Prud. gl. 58a. Bij griot geeft Braune op kies, ufer; an griata 31, 97; m.i. kan ufer
hier wegblijven en beteekent standan an griata, op het zand, op het veld staan, uit
welke beteekenis allengs eene algemeene formule is ontstaan, gihlunn, geluid,
hangt zeker etymologisch samen met hliuning, musch, eigenl. wel zangvogel, dat
Ess. gll. Mt. 10, 29 voorkomt en nog in de oostelijke streken van ons land als lunink
bekend is. blz. 282 moet ingevoegd lichaman 135. Bij lôkon kon verwezen zijn naar
umbi lôcon in de Straatsb. bll. Bij men plural van man moet ik er op wijzen, dat wij
hierin wel geen frisonisme te zien hebben, zooals Kögel wil, want geheel Westfalen
door wordt het nog gehoord - trouwens meer van Kögels frisonismen lijden aan dit
euvel. In misdad ziet hij een franconisme, omdat miss in oudsaksisch (lees Heliand)
niet voorkomt. Ik ken echter uit de Psalmpredicatie misdat, Vergil. gl. missiburi
ongeluk, mishliumandig slecht befaamd en missituhtig liederlijk. Over wat Friesch,
wat Saksisch, wat Frankisch is kan men nog heel weinig zeggen; vooral de scheiding
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der beide laatste dialecten is uiterst moeilijk en ik wil mij voorloopig liever van
dergelijke bepaalde aanwijzigingen, als Kögel doet, onthouden. Wij zijn nog niet
vergenoeg gevorderd met onze kennis der beide dialecten.
Onder uuaron zien heeft B ten onrechte opgenomen uuaran, bezitten, waarbij
niet genoemd is de inf. Genesis 30 legarbedd uuaran.
Over veel, waartoe inhoud van den text, woord en taal aanleiding geven, zou ik
nog kunnen schrijven, maar hierdoor zou ik de perken eener aankondiging te buiten
gaan, terwijl ik overtuigd ben reeds meer dan het mij toekomend deel te hebben
ingenomen.
J.H. GALLÉE.

Taal en Letteren. Jaargang 5

128

Onze voornaamwoorden.
Naschrift.
Naar aanleiding van enige opmerkingen die ik van de heren J.L.C.A. Meijer en W.F.
Gombault ontving en waarvoor ik hun hierbij mijn welgemeende dank betuig, wens
ik het volgende aan mijn stuk toe te voegen.
Blz. 22. Wanneer ik zeg dat in de vragende vorm de eerste persoon van het
werkwoord aan je en jij voorafgaat, wordt daarmee bedoeld: een vorm,
e

overeenkomende met die van de 1 pers. enkelv.
e
Heb in heb je, kan in kan je blijft natuurlijk 2 persoon.
Blz. 26. Zelf blijft niet altijd onverbogen. ‘Ze viel van 'r zelve.’ Ook wel: ‘Ik heb er
helemaal niet bij gedacht aan mezelve.’
Blz. 27. Bezittelijk voornaamw. uw. Naast uw, en misschien vaker als uw hoort
men u: ‘Ik dacht dat u bij u tante logeerde?’ Eveneens jou naast jouw.
Blz. 29. De mijne enz. zelfstandig gebruikt. Dikwijls bezigt men de jouwe enz.,
wanneer het zelfst. naamw., waar het bezitt. vnw. betrekking op heeft, niet is
genoemd, maar rechtstreeks wordt aangewezen. Wanneer een jongen een vrindje
met bokken ziet rijden, zal hij vragen: ‘Zijn dat de jouwe?’ Antw.: ‘Ja, het zijn de
mijne.’
Ook schijnt men wel te zeggen: ‘Niemand weet precies tot welke politieke partij
de man behoort; maar het schijnt dat-ie zich heeft aangesloten bij X en de zijne.’
Blz. 29. Het is kwestieus of in zinnen als: ‘hij heeft (ik heb) er op z'n best een
uurtje aan gewerkt,’ ‘ze is nu op 'r liefst,’ z'n wel ‘oorspronkelijk’ betrekking heeft
gehad op het onderw. hij en 'r op ze.
Aan de meegedeelde feiten doet dat echter niet af.
Blz. 30. Die, dat. Op 'n andere manier uitgedrukt: Als er niet gedacht wordt aan
een verder of minder ver verwijderd zijn, bezigt men bij voorkeur die en dat (en niet
deze en dit).
Blz. 35. 'n Mens als synoniem van iemand is een beetje plat.
Maart '95.
R.A. KOLLEWIJN.
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De oorsprong van den Roman de Renart.
(L. SUDRE, Les sources du Roman de Renart. Paris 1893.)
De gedichten die ‘davonturen van Reinaerde’, de onverzoenlijke veete tusschen
‘den fellen metten roden baerde’ en zijne door hem gedurig verschalkte vijanden
tot onderwerp hebben, beslaan eene breede plaats in de middeleeuwsche letterkunde
van Europa; een belangrijk hoofdstuk harer geschiedenis is gewijd aan de wording
en de onderlinge betrekking van de Latijnsche, Fransche, Nederlandsche, Duitsche
en andere bewerkingen dezer stof. Die werken vormen te zamen als het ware eene
familie, van nederige afkomst maar met een glansrijk verleden; in ouden tijd uit het
Oosten naar Europa verhuisd, maar sedert lang vermaagschapt aan tal van andere
geslachten van zuiver Europeeschen bloede en hier geheel thuis geraakt; ten onzent
met roem bekend door een hier bij ons gevestigden, eens zeer bloeienden tak,
welks rechtstreeksche, hier te lande gebleven afstammelingen echter meer en meer
zijn achteruitgegaan en onder de lagere standen terechtgekomen, terwijl hunne
naar Duitschland getrokken verwanten, de wisselende eischen des tijds beter
begrijpende en zich gedurig hervormende, een veel hoogeren rang hebben kunnen
handhaven.
Zooals gewoonlijk, vertoont de stamboom der jongere generatiën van dit geslacht
slechts enkele lacunes en vraagteekens; en ook over de familiebetrekkingen van
d i e oudere leden welke uit de geschiedenis bekend zijn meent men tegenwoordig
het een en ander met vrij groote zekerheid te kunnen vaststellen. Om slechts de
de

voornaamste dier vertegenwoordigers hier even te noemen, reeds in de 10 eeuw
vinden wij de ‘Ecbasis captivi’, in Latijnsche hexameters door een monnik uit
Luxemburg in eene Lotharingsche abdij geschreven. Twee eeuwen later dichtte
zekere magister Nivardus, een Gentsch geestelijke, met groot talent in Latijnsche
disticha een uitgebreid epos over de lotgevallen van den wolf, die hier evenals de
andere dieren voor 't eerst met eigennamen genoemd wordt, waarnaar het werk
dan ook ‘Ysengrimus’ heet.
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De meeste der in dit werk voorkomende avonturen worden teruggevonden in d e n
zoogenaamden ‘R o m a n de Renart’; zoogenaamden - immers met dien naam duidt
men niet een werk aan dat één geheel vormt, maar eene verzameling van
de

de

afzonderlijke stukken of ‘branches’, die van de 12 tot de 14 eeuw door
verschillende Noordfransche ‘trouveurs’ gedicht en omgewerkt zijn, en in de
handschriften tot kleinere of grootere, min of meer handig aaneengelaschte groepen
vereenigd gevonden worden.
Naar deze Fransche ‘branches’, of liever naar oudere, thans verloren voorloopers
de

er van is in de 12 eeuw door den Elzasser Heinrich der Glîchezâre het
Middelhoogduitsche gedicht bewerkt, door hem ‘Isengrînes nôt’ genaamd en voor
ons volledig alleen in eene latere bewerking met den titel ‘Reinhart fuhs’ bewaard.
En uit deze bronnen putte ook onze ‘Willem die van Madoc maecte’, toen hij eene
eeuw later ‘na den walschen boeken’ ‘davonturen van Reinaerde’ ‘in dietsche’
beschreef. Het is bekend dat zijn werk, reeds vóór 1280 in Latijnsche disticha vertaald
de

de

en in de 14 eeuw omgewerkt en voortgezet, in de 15 in tweeërlei vorm gedrukt
is: de berijmde, van verklarende glossen voorziene tekst was het origineel van den
Nederduitschen Reinke vos, door Goethe weder in 't Hoogduitsch vertaald, terwijl
de in proza opgeloste ‘Historie van Reynaert die vos’ door Caxton in 't Engelsch
overgezet, en in 't Nederlandsch tot een nog in onze eeuw in Noord- en
Zuid-Nederland gelezen volksboek verkort is.
De geschiedenis der Nederlandsche en Duitsche bewerkingen en hunner nazaten
staat, zooals gezegd, in hoofdzaak vast. Maar klimt men hooger op, vraagt men:
waaruit en op welke wijze ontstonden de oudere Latijnsche en Fransche gedichten,
van waar komen ten slotte die verhalen, welke de bestanddeelen er van zijn en
welke den modernen lezer nog steeds door stof en inkleeding boeien en hem tevens
herinneren aan menig kindersprookje van Grimm, aan menige fabel van Goeverneur,
La Fontaine of Phaedrus, - dan zijn de antwoorden, door verschillende geleerden
achtereenvolgens gegeven, geenszins eenluidend. Verschillende stelsels zijn met
veel vernuft en groote geleerdheid opgebouwd en - weder afgebroken en
omvergeworpen.
De eerste die het uitgebreide en overal verstrooide materiaal verzameld en op de
vraag naar den oorsprong van het dierenepos een antwoord gegeven heeft
waarmede de wetenschap thans nog rekening heeft te houden, is Jacob Grimm
geweest. Een zoon der Duitsche romantiek, bezield met innige liefde voor al wat
Duitsch en ‘volkstümlich’ was
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(of wat daarvoor werd aangezien), gevoelde hij zich sterk aangetrokken tot deze
gedichten. In 1834 verscheen zijn ‘Reinhart Fuchs’, in welk boek hij eene uitgave
van verschillende teksten, hiertoe betrekkelijk, deed voorafgaan door eene uitvoerige,
geleerde, nog altijd onmisbare inleiding over de geschiedenis van de ‘thiersage’ en
van hare gedenkstukken. Voortreffelijk karakteriseerde Grimm eens voor al haar
wezen, dat hij terecht zag in de eigenaardige vermenging van het dierlijke en het
menschelijke bij de voorstelling der handelende dieren, vreemd aan alle
bijbedoelingen van allegorie, satire of didactiek. Den oorsprong zocht hij, meer
vertrouwende op zijne stoute onderstellingen en zijne dichterlijke verbeelding dan
wel steunende op de nuchtere waarneming der feiten, daarbij ijverende voor de eer
der Duitsche letterkunde, welker ontwikkeling bij slechts noode door vreemde, vooral
1)
door Romaansche elementen geïnfluenceerd wilde weten , in de hooge oudheid,
in het tijdperk toen de Indogermaansche stammen nog bijeenwoonden. Gelijk hij in
zijne ‘Deutsche Mythologie’ in betrekkelijk geringe en niet altijd even betrouwbare
gegevens de overblijfselen zag eener ondergegane Oudgermaansche godenwereld,
die hij met een tooverslag deed herrijzen, zoo herstelde hij ook hier uit enkele
verweerde steenen een gansch gebouw. Naast de Oudgermaansche heldensage
stelde hij eene Oudgermaansche dierensage, even oud als de eerste, van
Indogermaansche herkomst, ja in hare beginselen nog dagteekenende uit een
voorhistorisch tijdperk, uit de kindsheid van het menschdom, toen tusschen
menschen en dieren, evenals thans nog tusschen kinderen en dieren, de band
nauwer was, toen de menschen meer in de natuur, en daardoor de natuur ook v o o r
hen leefde. Het dierenepos der middeleeuwen was niet, zooals sommige
de

rationalistische uitleggers in de 18 eeuw beweerd hadden, de schepping van een
of meer zelfbewuste kunstenaars, die hunne stof aan Aesopische fabelen ontleend
en zich daarbij van den beginne eene allegorie voor oogen gesteld hadden, niet
eerst in de middeleeuwen uit Indië, Griekenland of Italië naar West-Europa
overgeplant, maar integendeel het gewrocht der onbewust scheppende Germaansche
v o l k s o verlevering, welker kiem reeds in voorhistorischen tijd uit het
Indogermaansche stamland was medegebracht, ja wellicht een mythischen grond
had. De moraliseerende Aesopische fabelen, wel verre van de bron te zijn der
Duitsche dierensage, waren daarvan alleen verre, ontaarde verwanten, in zooverre
als zij het zwakke afschijnsel waren van een ouder, heerlijker geheel, in

1)

Zie zijn Reinhart Fuchs, CCLXVII en Opdr. VI; verg. ook Einl. VII (over La Fontaine).
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zijne oorspronkelijke helderheid en frischheid alleen nog te herkennen in ons
Germaansch dierenepos, waarin Grimm, naar zijn bekend gezegde, nog
‘germanischen waldgeruch’ bespeurde. Reeds Sigambren, Chatten en Goten zouden
elkander van den vos, den wolf en den beer verteld hebben. Wel is die sage, ook
volgens hem, later onder Oosterschen i n v l o e d geraakt, waaruit b.v. de
aanwezigheid van den leeuw en van enkele jongere verhalen is te verklaren, en
kan ook uit de Aesopische fabelen, rechtstreeks reeds vroeg door mondelinge
overlevering in het Byzantijnsche rijk, en later middellijk, door middeleeuwsche
fabelverzamelingen, een en ander overgenomen zijn. Ook zijn de tot ons gekomen
Neder- en Hoogduitsche gedichten zonder twijfel vertaald uit het Fransch; maar het
is er mede geschapen als met de Karolingische chansons de geste: de stof, de kern
is eene Frankische, dus Germaansche sage, al is de oudste voor ons bewaarde
1)
inkleeding daarvan Fransch, Romaansch .
Deze beschouwing, met een groot meesterschap over zijne stof en met eene
veelomvattende kennis der geheele middeleeuwsche letterkunde voorgedragen,
steunde, behalve op algemeene overwegingen en bespiegelingen omtrent den aard
der Oudduitsche poëzie, voornamelijk op de door Grimm waargenomen
overeenstemming der Duitsche ‘dierensage’ met Indische en Grieksche fabelen,
2)
die hij slechts voor een zeer gering deel uit jongere overneming te verklaren achtte ,
voorts op de rol van koning der dieren die de b e e r in zekere oude verhalen heeft
(een overblijfsel uit den tijd toen hij als koning in de Germaansche wouden gevreesd
werd), en eindelijk vooral op de onmiskenbaar D u i t s c h e namen, welke de dieren,
en daaronder juist de hoofdpersonen, ook in den Franschen Roman de Renart
dragen: Reinaert, Isegrim en Bruin. Geen dierennaam, meende Grimm, is in het
epos zonder beteekenis, hetzij hij, zooals Bruin, eene eigenschap van het dier
aanduidt, hetzij hij een persoonsnaam is, die òf om de nog duidelijke, oorspronkelijke
beteekenis, òf om eene (voor ons vaak verduisterde) historische toespeling voor
dat dier is gekozen. Tot de tweede soort rekent Grimm in de eerste plaats Reinaert,
ouder ragin-hard, d.i. ‘sterk in raad, in het geven van raad of in het smeden van
plannen’. Deze bij uitstek toepasselijke naam kan den vos alleen gegeven zijn in
een tijdperk, toen

1)
2)

Zie t.a. p. I vlgg., CXV vlgg., CCXCII vlgg. en Opdr. V-VI.
Zie t.a.p. CCLXVI vlgg., CCLXXXI vlgg. Ook op de verwantschap met een aantal door hem
later gevonden en vertaalde Esthnische dierenfabelen wees Grimm reeds; zie t.a.p. CCLXXXIII
(in tegenstelling met XVI).

Taal en Letteren. Jaargang 5

133
dat eerste lid ragin-, dat buitendien nog slechts in enkele andere samenstellingen
der oudere Germaansche talen voorkomt en dus blijkbaar reeds vroeg een zeldzaam,
‘ondoorzichtig’ woord was geworden, nog in zijne eigenlijke beteekenis ten volle
verstaan werd, werkelijk l e e f d e . En derhalve moet de naam Reinaert voor den
de

vos, en dus ook de dierensage reeds opklimmen tot de 4 eeuw, toen de Franken
- dezelfde stam, bij welken, luidens de Salische wet, de beraadslagende vrijen ook
raginburgi heetten - in Gallië nog zuiver Frankisch spraken en verstonden. Het
voortleven van dezen en van andere Frankische namen heeft zijne wedergade in
1)
de Karolingische heldensage, die wemelt van echt-Germaansche namen .
Grimm's theorie drong als een lichtstraal door in het schemerig duister van den
voortijd: eene overoude volkssage was ontdekt! De menigte van bewijzen en
getuigenissen waarmede die stelling werd ondersteund, de eerbiedwekkende
geleerdheid, het machtig talent en de warme overtuiging, waarmede zij voorgedragen
en verdedigd werd, het gezag van Grimm's naam, en eindelijk ook wel een weinig
het Duitsche nationaliteitsgevoel, dat zich verheugde een in de middeleeuwen van
de Franschen geborgde stof als in wezen en oorsprong echt-Germaansch herkend
te zien en als wettig eigendom te kunnen opeischen, dit alles werkte samen om
haar in Duitschland alom te doen huldigen. Ook hier te lande werd zij door allen
aangenomen, vooral verbreid door Jonckbloet in zijne ‘Geschiedenis der
Middennederlandsche Dichtkunst’ en zijne latere ‘Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde’.
Maar niet overal vond de door Grimm gevonden Duitsche ‘dierensage’ geloof,
het minst bij de Franschen. In 1860 betoogde Paulin Paris dat het middeleeuwsch
dierenepos wel degelijk uit de Aesopische fabelen is voortgekomen: deze zijn de
voorbeelden geweest voor de door monuiken en klerken in kloosters en scholen
geschreven Latijnsche fabelen en grootere gedichten, waarnaar op hunne beurt
Noordfransche ‘trouvères’ in de volkstaal verhalen samenstelden; deze hebben zich
gaandeweg gegroepeerd rondom den oorlog
Qui tant fu dure et de grant fin
Entre Renart et Ysengrin,
Qui moult dura et mout fu dure
2)
Des deus barons ,

1)
2)

Zie t.a.p. CCXL vlgg.
Roman de Renart (ed. Martin) II, 11-14.
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de

en welke waarschijnlijk door een trouvère der 12 eeuw tot onderwerp eener
‘branche’ gekozen was. Die Fransche gedichten bezitten wij, volgens P. Paris, nog
meerendeels in hun ouden, oorspronkelijken toestand (al zijn er wellicht hier en
daar eenige uitweidingen en herhalingen ingeslopen); wel zijn enkele branches
v e r l o r e n gegaan. De Roman de Renart is dus een nationaal-F r a n s c h werk
op L a t i j n s c h e n grondslag; van eene G e r m a a n s c h e d i e r e u s a g e is geen
spoor te vinden. De Germaansche dierennamen bewijzen niet meer dan zoovele
andere persoonsnamen van Germaansche afkomst die reeds lang vóór den Roman
de Renart algemeen in Frankrijk gebruikelijk waren: waar de dieren niet naar hunne
kenmerkende eigenschappen benoemd zijn, heeft men te doen met gewone
mansnamen, hetzij uit een bloote gril gekozen, hetzij ontstaan uit bijnamen van
menschen: ‘ce ne fnt plus l'archiprêtre Bernart qui fut appelé l'âne; ce fut l'âne qui
devint Bernart l'archiprêtre’. De Fransche letterkunde der middeleeuwen, zelve
slechts uit het Latijn vertalende, was de bron en het voorbeeld voor die van andere
volkeren; de Mhd. en Mnl. gedichten zijn uit de Fransche branches vertaald; wat
daarin meer of anders staat dan in het origineel, is voortgesproten uit branches die,
in Frankrijk onwaardig gekeurd te worden opgenomen in de groote verzameling,
naar Duitschland en Nederland verzeild geraakt zijn, ‘où l'on se seroit empressé de
les traduire et de les imiter’; in allen gevalle d i e avonturen ‘n'ont pas le cachet de
l'esprit françois’, ‘nous ne prétendons rien à de telles imaginations, velut aegri
somnia, et nous les abandonnons de grand coeur aux moines, aux poètes flamans
ou allemans qui les ont recueillies’. Deze laatstgenoemden, zegt Paris, ‘essayèrent
d'inventer à leur tour: je ne veux pas abuser de nos avantages, mais Dieu sait ce
1)
qu'ils imaginèrent’. Men ziet: de chauvinistische volkstrots der Franschen doet hier
in zijn antwoord aan den Duitschen usurpator voor dezen niet onder in kleinachting
voor het uitheemsche!
Wel werd deze aanval in 1863 afgeslagen door Jonckbloet, in diens ‘Etude sur
le Roman de Renart’, waarin hij ook zijn vernuftige gissing opperde omtrent Pierre
de Saint-Cloud en zijne uitgebreide gedichten, waarvan hij er, door aaneenlassching
van thans verspreid staande brokken, twee nagenoeg ongeschonden uit de ons
bewaarde branches meende te kunnen herstellen. Maar langzamerhand begon men
toch ook in Duitschland te twijfelen aan de echtheid van het gevonden kleinood. Op
de periode

1)

P. Paris, Les aventures de Maître Renard, mis es en nouveau langage etc., p. 323-365,
bepaaldelijk 346, 352, 354, 357.
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der Romantiek, waarin men dweepte met alle natuurlijke volkspoëzie, deze van de
individueele kunstpoëzie streng onderscheidde en hemelhoog daarboven verhief,
waarin men met jeugdigen overmoed tot in het verst verleden doordrong en stoute
stelsels daaromtrent opbouwde, op die periode was een tijd van nuchterder critiek
en van gezonder, minder nevelachtige denkbeelden gevolgd. Nadat Wagener,
Benfey en Keller de verwantschap der Indische fabelen met de Grieksche betoogd
1)
en de laatste uit de eerste afgeleid hadden, verklaarden Scherer en Müllenhoff
zich tegen Grimm's hypothese, steunende op, althans voorafgegaan door Lübben,
2)
en gevolgd door Voigt e.a. Zooals het meer gaat, verviel men nu van het eene
uiterste in het andere: het begoochelend beeld eener overoude Germaansche
volkssage werd vervangen door de voorstelling van louter geleerde, van den beginne
af satirische Latijnsche gedichten, naar de antieke fabelen of hare omwerkingen
geschreven door kloosterlingen, die in den wolf Isengrimus hun eigen stand
parodiëerden. Het thema der vijandschap tusschen vos en wolf, reeds in de oude
fabelen voorkomende, werd eerst door de kloosterlingen, en later, bij de
overbrenging, uitbreiding en verfransching (niet alleen in taal, maar ook in geest)
dier Latijnsche gedichten, door Noordfransche dichters in de volkstaal uitgewerkt
tot een oorlog tusschen Renart en Ysengrin.
De gronden voor deze nieuwe beschouwing, grootendeels door Müllenhoff in een
bondig, meesterlijk artikel van slechts acht bladzijden aangevoerd, komen in 't kort
3)
hierop neer . Van eene zelfstandige, onder het v o l k levende, overoude
d i e r e n s a g e is noch in de Oudnoorsche, noch in de Angelsaksische,
Oudsaksische of Oudhoogduitsche letterkunde eenig spoor te ontdekken, terwijl
men toch voor de h e l d e n sage niet alleen tal van getuigenissen, maar ook
verscheidene geheel of gedeeltelijk bewaarde gedenkstukken kan aanwijzen; en
wat de Skandinaviërs aan dieren s p r o k e n bezitten doet meer aan verwantschap
of invloed van Lappen, Finnen en Esthen denken. Evenmin vindt men bij de
geschiedschrijvers getuigenissen daarvan; wat daarvoor vroeger werd aangezien
bewijst alleen dat sommige fabelen van ontwijfelbaar Oostersche herkomst in Europa
reeds vroeg, meestal over Griekenland en Italië, bij sommige g e l e e r d e n bekend
de

geworden zijn; zoo b.v. het door Fredegarius (7
4)
Tegernsee (omstreeks 1000) mede-

1)
2)
3)
4)

I

eeuw) en Froumund van

I

Jacob Grimm , s. 151 vlgg. en Gesch. d. deutschen Litteratur , s. 260 vlg.
Ysengrimus, s. LXXXVIII vlgg.
Zeitschr. f. deut. Alt., XVIII, 1 vlgg.
Bij wien de beer de plaats van den leenw inneemt: volgens Grimm een bewijs dat de beer in
de Germaansche volksvoorstelling de koning der dieren was.

Taal en Letteren. Jaargang 5

136
gedeelde verhaal van den vos die in het hol van den zieken leeuw een hert weet te
lokken, welks hart hij daarna als deel van den buit ontvangt: voor Grimm de oudste
sporen van het bestaan der ‘sage’, reeds bij de Goten en Beieren. Van eene naïeve
v o l k s sage is hier geen sprake, wel van g e l e e r d e overlevering in een kleinen
kring, door middel van boeken.
Van de meeste, althans de voornaamste verhalen uit de Latijnsche en Fransche
gedichten kan men bewijzen dat zij uit uitheemsche, geleerde bronnen geput zijn,
hetzij uit jongere bewerkingen van Aesopische fabelen, hetzij uit vertalingen van
Indische dierenfabelen, hetzij uit den middeleeuwschen Physiologus. Ook in de
bijbelsche voorstellingen van den wolf in schaapskleederen en van den goeden
1)
herder lag de kiem voor allerlei satire en parodie op de geestelijken. Zoo is het
verhaal van den zieken leeuw dien de vos door middel van de huid van den wolf
ste

geneest, dat in een licht gewijzigden vorm reeds in de 8 eeuw voorkomt en in den
Roman de Renart een der gewichtigste en oudste bestanddeelen uitmaakt, zonder
twijfel gegroeid uit eene Aesopische fabel, die op hare beurt weder verwant is met
eene Indische. In geval van overeenstemming tusschen Indische of Grieksche
fabelen en sproken uit den Reinaert-cyclus zijn de eerste noodwendig ouder en ook
metterdaad het prototype der laatste; niet alleen is slechts op deze wijze, als een
uit het Oosten hierheen overgebracht personage, de leeuw in onze Westersche
verhalen te verklaren, maar ook bestaat de betrekking van meester en dienaar,
waarin wij hier en elders den leeuw en den v o s tegenover elkander vinden, in de
natuur tusschen d e z e dieren geenszins, wel daarentegen tusschen den leeuw en
den j a k h a l s , die in de Indische fabelen de rol van den vos speelt. Natuurlijk is die
vorm, waarin alleen i n h e e m s c h e dieren in hunne natuurlijke onderlinge betrekking
voorkomen, de oorspronkelijkste.
Wat eindelijk de dieren n a m e n betreft, in de oudste middeleeuwsche Latijnsche
bewerkingen komen zij nog niet voor, evenmin als in de c l a s s i e k e dierenfabelen;
2)
het eerst worden zij gevonden in den Ysengrimus (omstreeks 1147) , en daaronder
zijn er dan nog maar enkele vaste, die ook in de latere gedichten terugkeeren, in
hoofdzaak Reinaert, Isegrim en Bruin; voor de overige dieren wordt in 't eene

1)
2)

Matth. VII, 15 (verg. X, 16 en Hand. XX, 29) en Joh. XX, 11 vlgg.
o

Nog iets ouder (a . 1112) is het getuigenis van Guibert van Nogent, die verhaalt dat een
bisschop van Laon iemand met den bijnaam Isengrimus vereerde: ‘Solebat autem episcopus
eum Isengrimum irridendo vocare propter lupinam speciem: sic enim aliqui solent appellare
lupos’

Taal en Letteren. Jaargang 5

137
gedicht deze, in 't andere gene naam gekozen: een bewijs dat het dierenepos toen,
de

in de 12 eeuw, zich eerst v o r m d e . En die namen schijnen meerendeels gewone
mansnamen te zijn geweest, meestal zonder eenige toespeling op hunne eigenlijke
etymologische beteekenis of op historische personen gegeven; zij zullen ontstaan
zijn in een grensland, waar Germaansch en Romaansch naast elkaar gesproken
werden, vermoedelijk in Artois of Vlaanderen; daar moeten ook de dierensproken
vanouds veel in omloop geweest zijn, althans uit die gewesten zijn verschillende
branches van den Roman de Renart afkomstig. In allen gevalle beteekent Reinaert,
regin-hard niet, zooals Grimm meende: ‘fortis consilio’; dit regin-, oorspronkelijk een
meervoud met de beteekenis: goden, werd in Oudgermaansche epische
samenstellingen gebruikt als versterkend voorvoegsel, op dergelijke wijze als in het
Oudduitsch ook irmin- en megin- - en in het Nnl. aarts-, dood-, steen-, stok-, en ook
gods- (godgansch, godsjammerlijk enz.) - gebezigd worden. De beteekenis is
derhalve alleen: ‘zeer sterk’, in welken zin regn-heard ook inderdaad in den
1)
Angelsaksischen Béowulf voorkomt . Isengrîm beteekent niet: ‘grimmig als ijzer’,
maar: ‘(de man met het) ijzeren helmmasker’. De beide namen blijken dus noch zoo
oud, noch zoo bijzonder eigenaardig voor de dieren die ze dragen; het zijn
mansnamen, in later tijd toevallig gegeven en in gebruik gebleven. En hiermede
valt een der steunpijlers van Grimm's gebouw.
Trouwens reeds de doorgaans ironische stemming en toon der dichters tegenover
hunne hoofdpersonen had Grimm moeten waarschuwen dat hij niet met eene naïeve,
overoude volkssage, maar met kunstgewrochten van veel jonger dagteekening te
doen had.
Grimm's denkbeeld van een Indogermaansche ‘dierensage’ was, als zoo menige
2)
fraaie hypothese , een d r o o m beeld gebleken, ‘ein höchst unterhaltender
philologischer Roman und eine der witzigsten Branchen des nimmer endenden
3)
Roman de Renart’, zooals men het eens genoemd heeft. Maar toch voldeed ook
de nieuwe leer niet aan alle vereischten. Immers slechts een zeer klein gedeelte
der verhalen uit den middeleeuwschen cyclus kan r e c h t s t r e e k s uit de tot ons
gekomen

1)
2)

3)

Reeds in 1863 omstandig betoogd door Lübben, Die Thiernamen im Reineke Vos (Progr.
v.h. Gymn. te Oldenburg), 1 vlgg.; later door Müllenhoff opnieuw met bewijzen gestaafd.
B.v. ook de reconstructie der werken van P. de St.-Cloud, waarop Jonckbloet ‘a bâti tout un
roman à la fois littéraire et biographique’ (G. Paris in Journ. d. Sav. 1894, p. 554); zie ook
Martin, Observ. p. 13; Sudre p. 22, 126.
Meissner in: Herrig's Archiv f.d. Stud. d. neueren Sprachen LXV, 203.
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antieke fabelen worden afgeleid; vele zijn er slechts in de verte mee verwant, voor
andere kan men in de antieke fabelen in 't geheel geen origineel of pendant
1)
aanwijzen . Indien die gedichten dan niet de verweerde brokstukken van een
Oudgermaansch epos zijn, noch uit vertalingen van antieke fabelen zijn voortgevloeid,
van waar zijn zij dan gekomen? Uit welke bronnen vooral hebben de dichters van
den Franschen Roman de Renart geput?
Dit vraagstuk, het onderzoek naar de onmiddellijke bronnen van den Roman de
Renart, is thans opnieuw, en voor 't eerst in zijn vollen omvang, behandeld in een
onlangs verschenen lijvige ‘thèse pour le doctorat’ van den Heer Léopold Sudre,
‘professeur au Collège Stanislas’ te Parijs. Het nieuwe van dit even degelijke als
fraaie boek is hierin gelegen dat, terwijl men zich vroeger meestal vergenoegde met
of in 't algemeen den hoogeren oorsprong van het middeleeuwsch dierenepos of
wel dien van de jongere uit het Fransch vertaalde gedichten na te sporen, thans
voor het eerst de verhalen uit de oudere Fransche branches, die de kern van den
Roman de Renart vormen, stuk voor stuk in hunne bestanddeelen ontleed, door
afwikkeling van latere toevoegselen en wijzigingen tot hun eenvoudigsten vorm
herleid, en met de nog heden ten dage in Frankrijk en in geheel Europa onder het
volk vertelde sproken vergeleken zijn. Door deze methode, waarbij dus van die
hedendaagsche vertelsels een veel ruimer gebruik dan tot dusverre gemaakt en
2)
aan de mondelinge volksoverlevering eene hooge waarde toegekend wordt , zijn
verrassende uitkomsten verkregen en is het geheele vraagstuk in een nieuw licht
gesteld.
De toepassing dezer methode op het uitgebreidste werk uit den Reinaert-cyclus
staat in rechtstreeksch verband met de krachtig herleefde belangstelling in de bij
het volk gevonden sagen, legenden, sprookjes, raadsels, rijmen, liederen, gewoonten,
godsdienstige gebruiken en de daaruit blijkende volksdenkbeelden, aan de
verzameling en bestudeering waarvan thans alom zoovelen zich wijden, kortom met
de folklore; een

1)
2)

Zie de voornaamste dier verhalen ‘d'origine populaire’ opgesomd bij G. Paris, t.a. p. 726.
Reeds Grimm hield hiermede rekening (zie b.v. R.F. CCLXVI en CCLXXIX); ook zijne
tegenstanders erkenden de mogelijkheid er van; trouwens van die mondelinge overlevering
der liederen werd bij de studie der Germaansche en der Frankische (Karolingische) heldensage
druk gebruik gemaakt. Maar het eigenaardige van dit geval is dat de d i e r e n s proken heden
ten dage nog algemeen bij verschillende volkeren in omloop zijn, en men dus niet alleen in
ouden tijd orale traditie behoeft te o n d e r s t e l l e n , maar ze ook in onzen eigen tijd v i n d t .
Dit materiaal voor 't eerst op zoo uitgebreide schaal gebruikt te hebben is de verdienste van
Sudre's boek.
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vak van wetenschap - of mag het dien eerenaam nog niet dragen? -, dat in onzen
tijd eene uitbreiding en eene beteekenis ook voor de geschiedenis der letterkunde
heeft gekregen, waarvan men nog niet droomde in de dagen der Grimm's, anders
in vele opzichten de voorloopers, de ontginners op dit veld. Folklore! bij het hooren
van dit woord zet menig geleerde hier te lande, opgegroeid in eene uitsluitende
vereering voor de geleerde overlevering, voor kennis uit boeken en handschriften
geput, een bedenkelijk gezicht, dat op zijn minst zeker wantrouwen, zoo niet
onverholen minachting uitdrukt jegens die ‘verzamelaars van bakerrijmpjes’. En dit
is niet geheel onbegrijpelijk: in den eersten ijver gaat men licht te ver en houdt soms
al wat men vindt voor hoogst belangrijke overblijfsels uit overoude tijden, zonder te
vragen of het ook niet van jonger datum, uit een boek onder het volk geraakt, dus
onecht kan zijn, en zonder een open oog te houden voor de volstrekte waarde der
gevonden stof. Zoo stelt men zich bloot aan den spot van oude, ervaren stuurlui
met ‘het geploeter van jeugdige ijveraars’. Maar toch zou ik willen vragen of men
de wetenschap niet voorgoed moedwillig verarmt door, de waarde der folklore
ontkennende, de verzameling van het oude, wat hier in ons land nog bewaard mag
1)
zijn, verwaarloost?
Een uiterst moeilijk, zoo niet onoplosbaar vraagstuk uit deze nieuwe studiën is
dat van den oorsprong van al die sproken en vertelsels, welke men niet alleen bij
hetzelfde volk met groote vasthoudendheid in verschillende tijdperken bewaard
vindt, maar ook te gelijker tijd aantreft bij de verst van elkaar verwijderde, zoo
beschaafde als wilde volkeren die, zoover de geschiedenis reikt, òf nooit òf alleen
in het grijs verleden met elkander in verkeer geweest zijn; soms alleen hetzelfde
motief, maar dikwijls ook met dezelfde inkleeding tot in bijzonderheden toe. Wie is
niet vaak bij het hooren of het vertellen van Grimm's kindersprookjes getroffen door
de gelijkenis van sommige daarvan zoowel onderling als met verhalen uit een gansch
anderen hoek der literatuur. Om enkele voorbeelden te noemen waarbij ook onze
geschreven letter-

1)

Hier te lande is inderdaad tot opsporing en verzameling nog niet veel gedaan. Van de
ondernemingen, door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
en door het Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant op touw
gezet (zie over het laatste Volkskunde IV, 50), is, zoover mij bekend, sedert de eerste berichten
daarover niet veel verluid. Uit Friesland kan men veel vinden in Waling Dykstra, Uit Frieslands
volksleven en diens In doaze fol âlde snypznaren, in de Friesche Almanakken, in Iduna, Forjit
My Net, de Byekoer enz. In Znid-Nederland is men ijverig in de weer; verschillende tijdschriften,
vooral Volkskunde, brengen veel aan den dag.
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ste

kunde betrokken is, in het 57 dier sprookjes herkennen wij, ingelascht in een
ander verhaal (van den gouden vogel), den getrouwen vos uit onzen Mnl. roman
Walewein, den betooverden prins, die den held van het gedicht bijstaat en tot zijn
doel brengt. Nu komt dit verhaal van den getrouwen vos ook voor in het
1)
Nederlandsche kinderboek ‘De nieuwe Moeder de Gans’ , en men mag zeker
aannemen dat het hierin post varios casus uit den Walewein is terechtgekomen;
maar dat het uit den Walewein of uit Moeder de Gans zijn weg gevonden zou hebben
naar Hessen, waar Grimm het hoorde vertellen, klinkt op zijn minst onwaarschijnlijk;
evenzoo dat het uit de sprookjes van Grimm in het oude Nederlandsche kinderboek
zou zijn overgenomen. Een ander, sterker sprekend geval is de onlangs ontdekte
nauwe verwantschap van een Mongoolsch en een Russisch verhaal met onzen
2)
Karel en Elegast . Verder gaande, vinden wij b.v. in het Vlaamsche verhaal van
den Koning van Zevenbergen, waarvan bij Grimm verschillende varianten staan
3)
opgeteekend, enkele hoofdtrekken terug van de sage van Jason en Medea . In de
Oudnoorsche Orvar-Odds-saga komt eene episode voor die volkomen overeenstemt
4)
met de geschiedenis van Odysseus bij Polyphemus . En dat de geschiedenis van
de

Phaedra, maar meer nog de in het 6 boek der Ilias verhaalde episode van Antea
en Bellerophontes veel gelijkt op die van Potiphar's vrouw, heeft reeds menig
gymnasiast zonder juist folklorist te zijn, opgemerkt. Maar het treffendste bewijs hoe
getrouw zulke sproken soms eeuwen lang den oorspronkelijken vorm bewaren, ook
al worden zij hetzij mondeling of schriftelijk naar ver afgelegen landen overgeplant
en herhaaldelijk vertaald, is wel voor eenigen tijd geleverd door Prof. Schlegel, die
de zeer nauwe, soms nog woordelijke overeenkomst aanwees van eenige tusschen
de

ste

de 5 en de 8 eeuw onzer jaartelling uit het Sanskrit in het Chineesch vertaalde
fabelen met middeleeuwsche en hedendaagsche Duitsche sprookjes, die stellig niet
5)
in den jongsten tijd rechtstreeks uit het Oosten hierheen zijn gebracht . Het in de
Chineesche vertaling ‘gefixeerde’ Indische

1)

2)
3)

Zie Jonckbloet, Gesch. d. Mnl. Dichtkunst, II, 111. - Hoe de Kinder- und Hausmärchen door
de gebroeders Grimm zijn verzameld en opgeteekend is onlangs door Wilhelm's zoon, Herman
Grimm, medegedeeld in de voorrede voor de jongste uitgave (ook te vinden in de Deutsche
Rundschau, Jan. 1895, s. 85 vlgg.).
Kern en Uhlenbeck in Tijdschr. v. Ned. taal- en letterk. XII, 196 vlgg.
Zie Volkskunde I, 121; 't Daghet i.d. Oosten X, 170; verg. Grimm, Kinder- u. Hausmärchen,
o

4)
5)

n . 51 en 113.
Zie Boer in Arkiv f. nord. Filol. VIII, 246 vlgg.
de

Bijdr. t.d. taal-, land- en volkenk. v. Ned.-Indië. 4
hiernaar verschuldigd aan Prof. Kern.

Rks. VIII, 560-569. Ik ben de verwijzing

Taal en Letteren. Jaargang 5

141
verhaal is dus bij de waarschijnlijk langzame ‘wanderung’ naar het Westen meer
dan 1000 jaar lang in hoofdzaak, hier en daar ook in bijzonderheden, getrouw - en
dat waarschijnlijk in den mond des volks - bewaard; al zijn dieren, planten, menschen
naar de behoeften van het Westen van naam veranderd, de inhoud en de gang van
het geheele verhaal zijn na zoovele eeuwen nog geheel dezelfde gebleven!
Maar ook buiten de beschaafde volkeren der oude wereld vindt men zulke van
elders lang bekende verhalen terug. Om tot ons eigenlijk onderwerp terug te keeren,
wie zou gedacht hebben onder de dierensproken, bij de Hottentotten verzameld,
vele oude bekenden te ontmoeten! Zoo b.v. het verhaal van den man en de slang,
1)
van den diefstal der visschen op de kar, van den zieken leeuw enz. Ook in de
Javaansche en Maleische tegenhangers van ons dierenepos, den cyclus van
verhalen waarin het dwerghert (jav. kantjil, mal. pělanduk) dezelfde rol speelt als bij
2)
ons de vos , treffen wij meer dan een verhaal aan, waarvan het motief en de
hoofdtrekken, soms ook de détails levendig herinneren aan vertellingen die wij uit
het Europeesche dierenepos of van elders kennen; mutatis mutandis vinden wij
3)
4)
daar o.a. terug: den wedloop tusschen haas en egel , den vos in den put , een
5)
‘kettingverhaal’ , zooals wij het thans hebben in het kinderboek: ‘Baas Jochem
stuurde Joosje in 't veld’ of in ‘het huis van Adriaan’, den wolf die in 't water zijn
6)
7)
eigen spiegelbeeld ziet , den vos die zich dood houdt , het scheidsgericht tusschen
8)
9)
den man en de slang , den vos die zich insmeert om zich onkenbaar te maken
enz.
Ook het boek van den Heer Sudre is vol van zulke vergelijkingen en aanhalingen,
die ons niet alleen eerbied afdwingen voor zijne belezenheid in de gaandeweg sterk
aangegroeide litteratuur van sprookjesverzamelingen, maar ook ons telkens weer
met verbazing doen vragen: hoe is het te verklaren, dat niet alleen in Gascogne,
Lotharingen en Bretagne, maar in alle oorden der wereld, in Noorwegen, Rusland,
Esthland en

1)
2)
3)

Zie Bleek, Reineke Fuchs in Süd-Afrika, s. 8, 13, 15 en elders.
Zie Brandes in Tijdschr. v. Ind. taal-, land- en volkenkunde XXXVII, 27 vlgg. en 50 vlgg.

4)

A.w. 40 (n . 9); verg. Sudre, p. 226 vlgg.

5)

A.w. 40 (n . 10).

6)

A.w. 43 (n . 11 d); verg. beneden, blz. 156 en Sudre, p. 234.

7)

A.w. 44 (n . 12 d).

8)

A.w. 45 (n . 13); verg. Rein. II, 4858 vlgg. enz.

9)

A.w. 53 (n . 1); verg. Sudre, p. 354 vlgg., en Grimm, n . 5 met de Anm.

o

o

de

A.w. 39 (n . 8); verg. Grimm, Kinder- u. Hausmärchen, n . 187, en de Anmerkungen (3
deel).
o
o
o
o
o
o

o
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1)

Zevenbergen, in Louisiana en Brazilië, in Japan, op Madagascar en op Celebes ,
altijd weer dezelfde vertellingen, soms trek voor trek gelijk aan lang bekende uit de
oude wereld, uit den mond des volks worden opgevangen?
Zijn die sproken uit één middelpunt verspreid? Zijn zij in dat geval alle afkomstig
uit Indië en van daar in oude tijden mondeling door reizigers, kooplieden, matrozen,
2)
slaven, en vooral door Buddhistische monniken , later ook schriftelijk, door
bemiddeling van Arabische en andere vertalingen, naar elders gebracht? Of zijn zij
niet door het eene volk van het andere o v e r g e n o m e n , maar door de verwante
stammen in overouden tijd medegebracht uit het gemeenschappelijk stamland,
zoodat die thans overal verspreide sprookjes en verhalen de jongere vormen van
gemeenschappelijke Arische mythen zijn (het denkbeeld waarvan Grimm en na
hem Max Müller uitging)? Of wel - want zij blijven volstrekt niet beperkt tot het Arische
ras - dagteekenen zij uit nog ouderen tijd, toen het geheele menschdom nog dichter
bijeen woonde? Of eindelijk, zijn zij op verschillende plaatsen der aarde, onafhankelijk
van elkander, ontstaan, autochthoon, en moet men in hen de overblijfselen
(‘survivals’) zien van voorhistorische, primitieve toestanden, de inkleeding van
denkbeelden, aan alle wilde volkeren gemeen, omdat de menschheid, vooral in
hare vroege ontwikkeling, zich zelve overal en altijd gelijk is? Al deze theorieën zijn
verkondigd, verdedigd en bestreden. Maar het is zeker niet vreemd dat er nog geene
afdoende oplossing gevonden is van een vraagstuk dat opklimt tot in de vroegste
3)
jeugd van het menschdom . Ook behoeven niet alle verhalen op dezelfde wijze te
zijn ontstaan: sommige kunnen op verschillende plaatsen en tijden uit dezelfde
ervaringen en denkbeelden telkens opnieuw geboren worden, andere door
mondelinge of schriftelijke overlevering van het eene naar het andere volk zijn
overgebracht: het een sluit het ander niet uit.

1)
2)

3)

Zie b.v. Sudre, p. 177, 212, 214, 257, 306.
Zie o.a. Warren in De Gids 1894, II, 463 vlgg., III, 102 vlgg., vooral 111 vlgg., en denzelfde
in Tijdschr. v. Ned. taal- en letterk. V, 129, waar van het bij Dire Potter voorkomende verhaal
van een godsoordeel de Buddhistische herkomst is aangewezen. - Ook de boven aangehaalde
Hottentotsche, Javaansche en Maleische fabels zullen wel uit Indië geïmporteerd zijn; zie
beneden, bladz. 157, noot.
Over deze kwestie handelt o.a. Cosquin, Contes populaires de Lorraine (Paris 1886),
Introduction, en Bédier, Les fabliaux, Paris 1893; zie over het laatste werk een merkwaardig
artikel van Brunetière in de Revue des deux Mondes CXIX, 189 vlgg. (1893, 1 Sept.) en voorts
Van Hamel in De Gids 1894, II, 493 vlgg. Een kort overzicht in Volkskunde I, 145 vlgg.
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De beantwoording dezer vragen is vooral daarom zoo moeilijk, omdat men op dit
terrein telkens weer aan het gevaar bloot staat, iets als eene kostbare antiquiteit te
beschouwen wat eerst in lateren, misschien wel in o n z e n tijd, die de verspreiding
1)
langs allerlei wegen zoo oneindig veel gemakkelijker maakt, geïmporteerd is :
behoedzaamheid is hier, meer dan ergens elders, een eerste vereischte. Maar toch
geeft die vergelijkende studie van sproken en vertellingen, evenals de historische
2)
geographie der planten en dieren , soms onverwacht de oplossing van een raadsel,
terwijl zij weer andere vragen doet rijzen die de belangstelling prikkelen. Ook geraakt
men hier allengs tot zuiverder en juister begrippen: zoo vermijdt men thans over 't
algemeen dichterlijke, maar nevelachtige en verwarrende uitdrukkingen als ‘door
het volk gedicht’, waarvan vroeger zooveel misbruik werd gemaakt; een verhaal is
altijd door één, hoezeer bijna altijd onbekend persoon verdicht, al is het motief
daarvan later ook door ‘het volk’, d.i. door verschillende onbekende vertellers
gewijzigd of met een ander motief verbonden: ‘il n'y a pas d'invention collective ni
vraiment anonyme, mais seulement des poètes inconnus et des inventions dont on
3)
ignore l'auteur’.
Maar met deze vragen heeft de Heer Sudre zich slechts in 't voorbijgaan bezig
gehouden: zijn eigenlijk onderwerp is het onderzoek naar den rechtstreekschen
oorsprong van den Roman de Renart. Tot zekere hoogte is de voorstelling waartoe
dat onderzoek hem geleid heeft eene reactie tegen de leer, die in de Latijnsche
kloostergedichten dien oorsprong zocht, en een terugkeer tot Grimm; of liever zij
vereenigt beide systemen, door eenerzijds aan de o r a l e traditie een zeer groot
aandeel in de langzame vorming van den Roman de Renart toe te schrijven,
anderzijds de geschreven dierenfabelen wel als bron van v e l e verhalen te erkennen.
Daarentegen wijkt zij van Grimm's hypothese voornamelijk af door de loochening
der gewaande Oudgermaansche ‘dierens a g e ’, in welker plaats zij tal van op zich
zelf staande s p r o k e n van verschillende herkomst stelt, - van Müllenhoff c.s.,
doordat zij in die geschreven fabelen noch den e e n i g e n , noch den
r e c h t s t r e e k s c h e n oorsprong meent te vinden, maar t u s s c h e n deze en de
Fransche

1)
2)
3)

Zie een paar aardige voorbeelden daarvan bij Sudre, p. 9 en bij V. Hamel, t.a. p. 494. - Zie
ook beneden, de noot aan het slot.
Zie Van der Vliet in De Gids 1894, II, 471. Verg. ook een werk als Hehn, Kulturpflanzen und
Hausthiere.
Brunetière, t.a. p. 199; zie ook Sudre, p. 2.
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branches de v o l k s v e r t e l l i n g e n inschuift. Wederom dringt zich hier de
vergelijking op - of eigenlijk is het dezelfde kwestie - met de achtereenvolgende,
wisselende theorieën omtrent het ontstaan van alle, en inzonderheid van de
Germaansche mythologie. Zagen de Grimm's in het samenstel der hoog ontwikkelde
Noordsche mythologie eene schepping uit het algemeen-Germaansche, ja in
hoofdzaak uit het Indogermaansche tijdperk, waarvan de hedendaagsche sprookjes,
liederen, gebruiken en voorstellingen slechts de ontaarde overblijfselen zijn, de half
uitgewischte sporen bewaren, eene nieuwere school beschouwt die eenvoudige
voorstellingen, die op allerlei plaatsen en tijden, bij de volkeren der Oudheid, bij de
hedendaagsche boeren van Europa en bij de nog wilde volkeren, vaak met eene
verrassende overeenstemming, worden aangetroffen, als de uit overouden tijd
onveranderd bewaarde kiemen, waaruit zich in eene vroegere periode eene
godenleer gevormd heeft: uit de lagere geesten van het tegenwoordig volksgeloof
verklaart men de oude goden der Oudnoordsche Edda; en bovendien meenen
sommigen in die Edda reeds in zeer ouden tijd den invloed van
Romeinsch-heidensche en van Christelijke denkbeelden te kunnen aanwijzen.
Hetzelfde geldt van den Roman de Renart: volgens Sudre zijn de dierensproken
die nu nog alom in Frankrijk en elders verteld worden, niet de onder het volk
verdwaalde brokstukken eener overoude dierensage (noch ook de afstammelingen
der Oudfransche gedichten), maar omgekeerd de eigen, uit ouden tijd trouw
bewaarde kiemen, waaruit in de middeleeuwen de Roman de Renart grootendeels
is gegroeid.
Die ontwikkeling van den Roman de Renart kan men zich nu, na de
onderzoekingen van den Heer Sudre, ongeveer als volgt voorstellen. Vanouds zullen
in alle landen dierensproken verteld en oververteld zijn, zoowel in Europa als in
Indië als elders, oorspronkelijk zeker alleen als onderhoudende verhalen, zonder
daaraan vastgeknoopte zedenles. De Indische fabelen, voor ons bewaard in de
groote verzamelingen, Pancatantra en Hitopadeça, zijn door Syrische en Arabische,
en daaruit weder verder door Grieksche, Hebreeuwsche en Latijnsche vertalingen
de

in West-Europa eerst in de 13 eeuw bekend geworden, toen de meeste oudere
branches van den Roman de Renart, in hun oorspronkelijken vorm althans, reeds
bestonden: door g e l e e r d e traditie, uit b o e k e n hebben de Fransche trouveurs
die Indische verhalen dus zeker niet gekend. Doch wel is het aannemelijk dat
sommige dier sproken langs een anderen weg, mondeling, reeds vroeger naar het
Westen zijn overgebracht, hetzij over Byzantium, hetzij door bemiddeling van de
Arabieren, wier rijk zich van den Indus tot den Atlantischen Oceaan uitstrekte, van
de
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overal verspreide en rondzwervende Joden, of van reizigers en zeelieden. Zoo kan
veel uit dien Oosterschen schat van fabelen reeds vóór, maar vooral ook tijdens de
kruistochten in West-Europa, in Frankrijk zijn aangeland. Intusschen waren in de
kloosters en scholen de Aesopische fabelen (ten deele eveneens uit Indië afkomstig)
door bemiddeling voornamelijk der Latijnsche, op naam van Phaedrus en Avianus
staande bundels en der daaruit afgeleide, uitbreidende omwerkingen in proza en
poëzie (den Romulus e.a.) altijd bekend en geliefd gebleven. Reeds bij de Grieken
en Romeinen werden die fabelen bij het onderwijs gebruikt voor rhetorische
1)
oefeningen . De middeleeuwsche scholen waren ingericht naar het traditioneele
model der Ouden, en fabelbundels werden dan ook in alle bibliotheken aangetroffen,
veel gelezen en bij het onderwijs gebezigd; uit eene fabel de moraal trekken, of
omgekeerd, naar eene gegeven epimythium eene fabel samenstellen, natuurlijk in
navolging van reeds bekende: dit behoorde tot de gewone stijloefeningen in die
kloosterscholen. Zoo kwam men er in de kloosters toe om naar die modellen zelf
fabelen en ook grootere verhalen in 't Latijn te dichten, bewerkingen meest van
a n t i e k e fabelen, maar soms ook wel van andere dierenverhalen die reeds onder
het volk in omloop waren; aldus ontstonden gedichten als Gallus et Vulpes, de
Luparius, de uitgebreider Ecbasis captivi, en eindelijk - maar ditmaal geen
schooljongenswerk - de Ysengrimus. Die verhalen bleven echter niet binnen de
kloostermuren besloten. De geheimen van het lezen en van het Latijn waren slechts
enkelen geopenbaard; des te meer werd er door het volk g e l u i s t e r d naar
vertellingen in de landstaal. Zoo kwam het dat die sproken, natuurlijk ontdaan van
alle schoolsche moraal, aldra onder het volk van mond tot mond gingen, zich
vermengende met andere dierensproken, waarvan sommige van inheemschen
oorsprong, andere uit het Oosten of uit Noord-Europa afkomstig waren. En uit deze
heterogene massa van levende, d.i. groeiende, zich uitbreidende en wijzigende,
zich beurtelings verbindende en verdeelende verhalen en motieven namen de
Fransche trouveurs hunne stof: zij schepten uit de levende bron, niet uit de boeken.
De Roman de Renart geeft ons het beeld van de middeleeuwsche folklore met
betrekking tot de dieren. Zijn oorsprong is minder eenvoudig dan men

1)

Zoo zijn de onlangs aan de Universiteits-Bibliotheek alhier geschonken ‘gewaste plankjes’
(tabulae ceratae), brokstukken behelzende van Babrins' berijmde Aesopische fabelen, naar
men gist, het opschrijfboekje van een schooljongen geweest; zie Hesseling in Journ. of Hellenic
Studies XIII, 296.
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het zich vroeger voorstelde; de herkomst der verhalen zeer verschillend. De
onmiddellijke bron der branches is meestal de volkstraditie van een of ander verhaal;
maar dit verhaal kan òf tot dusverre alleen mondeling zijn overgeleverd (hetzij het
van inheemsche of van vreemde herkomst is), òf het kan, door eene langzame
filtratie van mondelinge overlevering, uit een geschreven antieke of Oostersche
fabel afkomstig zijn; een derde mogelijkheid, dat eene branche r e c h t s t r e e k s
vertaald is uit een Latijnsch g e s c h r i f t , doet zich zeer zelden, zoover wij thans
kunnen nagaan, slechts ééns voor; en in dat ééne geval blijkt - merkwaardig genoeg
- datzelfde Latijnsche gedicht toch weer geput uit een volksverhaal.
Evenals de Latijnsche woorden op tweeërlei wijs Fransche woorden zijn geworden,
door de zoogenaamde ‘dérivation populaire’ en door de ‘dérivation savante’, zoodat
men thans eenzelfde Latijnsche woord in twee gedaanten in het Fransch kan
aantreffen (meuble naast mobile, paître naast pasteur en derg.), zoo zijn er ook
tweeërlei wegen waarlangs de antieke fabelen in den Roman de Renart gevloeid
zijn. Men zou dezen - in navolging van den naam van een der groote Indische
fabelverzamelingen, Kathâsaritsâgara, d.i. ‘oceaan waarin stroomen van verhalen
samenvloeien’ - kunnen noemen: ‘een meer van verhalen’, gevormd door tal van
beken en vlieten, en zelf enkele groote rivieren, die van daar uit verder stroomen,
voedende. Slechts een dier beekjes vloeit duidelijk zichtbaar, boven den grond,
maar het is smal en ondiep, en voert slechts weinig aan: het is dat der ‘tradition
savante littéraire’. De groote toevloed komt van talrijke, van alle kanten gekomen
maar onzichtbare onderaardsche aderen, die in het groote meer samenkomen en
er de verhalen der ‘tradition populaire orale’ in uitstorten.
De Fransche ‘trouveurs’ ‘vonden’, d.i. verdichtten zelf dus eigenlijk zeer weinig,
zal men zeggen. Het is waar dat zij getrouw, soms zelfs slaafsch de traditie der
verhalen gevolgd zijn, zelden iets geheel nieuws er bij verzonnen, en evenmin de
losse verhalen tot één samenhangend kunstwerk vereenigd hebben; alleen is hier
en daar een tooneel, een gesprek uitgewerkt, of naar een bestaand patroon een
dergelijke voorstelling geborduurd, eene variatie op een oud thema gecomponeerd.
Hierin waren de trouveurs kinderen van hunnen tijd, toen onze begrippen van
letterkundigen eigendom nog onbekend waren, en in kunst, wetenschap en onderwijs
de traditie oppermachtig heerschte, het persoonlijke, het nationale zelfs veelal opging
in het typische, algemeene. Maar ook vergete men niet dat bij eene vertelling de
vorm, de inkleeding
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1)

zeer veel, dikwijls alles is. In die gemakkelijke manier van v e r t e l l e n , die
onopgesierde, glasheldere voorstelling, dien levendigen, geestigen, in den eigenlijken
zin ‘leuken’ dialoog ligt de verdienste der Fransche trouveurs: zij hebben er dien
echt middeleeuwsch-Franschen stempel op gedrukt. Om moraal of satire was het
hun allerminst te doen: zij vonden die niet in de door hen gehoorde verhalen en
brachten ze er bij het op rijm en maat oververtellen ook niet in; alleen ‘une risée, un
gabet’ wilden zij geven, hunne toehoorders amuseeren. Bovendien hebben zij, door
uitwerking en door vernuftige verbinding van reeds bekende gegevens, toch in
ste

zekeren zin wel degelijk vaak iets n i e u w s gevonden: de beroemde 1 branche,
2)
‘le Plaid’, b.v. is zeker grootendeels h u n werk . Ten slotte is door hen ook in
zooverre eenheid in den cyclus van volksverhalen gebracht, dat het reeds in de
Aesopische fabelen voorkomende motief van de vijandschap tusschen den vos en
den wolf door hen is uitgewerkt tot een epos, of liever tot een ‘comédie à cent actes
divers’, maar toch één van geest, waarvan de oorlog tusschen Renart en de andere
dieren, in de eerste plaats Isengrin, den hoofdinhoud vormt. En den held van het
drama, dien onovertroffen meester in het uitdenken van listen en streken, dien
3)
vindingrijken schelm, die iedereen bedriegt, hoont, belaagt en in 't verderf stort ,
maar die ook dikwijls de eenige redder in den nood is, hebben zij tot een echt Fransch
4)
type gemaakt. ‘Le goupil des contes populaires et des fables antiques’, zegt Sudre ,
‘n'a pas une marque différente suivant le pays où ses exploits sont narrés: tel il se
montre à nous en Russie, tel il nous apparaît en Angleterre, en Gascogne et au
fond de l'Espagne, et, dans les différents types de récits modernes, il ne nous semble
ni plus ni moins malin que son antique frère le chacal des Jâtakas indiens. Sa
physionomie, son attitude, ses gestes, tout en lui est immobilisé depuis des siècles.
Autre est le goupil de nos poètes: il a sa vie propre, son caractère à lui; il se meut
dans une atmosphère toute sienne. Français et rien que français est cet espiègle
malicieux et narquois pour lequel le vol est un amusement plutôt qu'une nécessité,
implacable pour les vaniteux et les sots, peu soucieux de l'honneur des maris,
amateur de bonnes fortunes, détrousseur de prêtres et contempteur de toute puis-

1)
2)
3)
4)

Zie over die Fransche vertelkunst Van Hamel t.a. p. 472.
Zie W. Förster in Lit. Centralbl. 1893, sp. 1393; G. Paris in Journ. d. Sav. 1894, p. 727.
Alleen tegenover de vogels legt hij het af: ‘want si vlieghet ende ic ga’, zooals hij in Rein. II
van de roek zegt; zie hierover Sudre, p. 273 vlgg.
P. 342.
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sance profane ou sacrée. A leur insu, sans dessein bien arrêté, par l'effet d'une
assimilation toute naturelle, les trouveurs ont fait du héros de la tradition universelle
le type le plus gaulois, le père de cette lignée de personnages à l'esprit frondeur et
à la morale facile qu'on retrouve à toutes les périodes de notre littérature’ Zoo is de
Roman de Renart, in zijne bestanddeelen cosmopolitisch, door de trouveurs met
hun geest doordrongen, een nationaal Fransch werk geworden.
Eerst in de jongere branches, en nog sterker in de afzonderlijke gedichten uit de
de

de

tweede helft der 13 en uit de 14 eeuw: ‘le Couronnement de Renart’, ‘Renart le
Nouvel’ en ‘Renart le contrefet’, wordt satire, moraal en allegorie weder hoofddoel,
evenals in de oudere Latijnsche gedichten; doch thans is het meestal gericht tegen
den g e e s t d e s t i j d s , waarin de ‘renardie’ almachtig is; - alles volkomen zoo
1)
als in den Middelnederlandschen tweeden Reinaert . Het oordeel van andere,
ernstige dichters over de oude verhalen wordt streng; een hunner zegt tot aanprijzing
der stof van zijn gedicht:
Elle n'est pas faite de fable
Ne de Renart ne d'Ysengrin
Ne de Biernart ne de Belin.

Is het niet alsof wij Maerlant hooren:
Want dit nes niet Madocs droom,
No Reynaerds, no Arturs boerden.

Die latere Fransche gedichten over Renart zijn, evenals onze tweede Reinaert en
de Nederduitsche Reinke Vos karakteristieke scheppingen van hunnen tijd. Aan
den Roman de Renart, het product van langdurige traditie, van - in zekeren zin onpersoonlijke volkspoëzie, is de stof ontleend voor eenige zuiver individueele
kunstwerken: geheel in harmonie met de ontwikkeling uit de middeleeuwen tot den
nieuwen tijd.
Maar waar zijn nu de b e w i j z e n , dat het inderdaad zóó is toegegaan, dat de
trouveurs meestal uit onder het volk levende verhalen, hoogst

1)

Hiertegenover legt het ook wel voorkomend beroep op ‘l'estoire’ of zelfs een ‘escrit’ niet heel
veel gewicht in de schaal: met het eerste is waarschijnlijk niets anders bedoeld dan het geheel
der verhalen over Renart, en het laatste zal niets anders zijn dan een in de middeleeuwen
gewone manier om zich gezag te verschaffen door een beroep op geschreven stukken. Verg.
Voigt, Ysengrimus, s. LXXXV; V.d. Bergh. Rom. v. Limb., blz. XIX; Verdam, Seghelijn, blz.
V.
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zelden uit geschreven werken putten? Vooreerst deelen zij ons eenige malen
uitdrukkelijk mede, dat zij dit of dat verhaal van ‘uns bons conteres’ of ‘un veillart’
hebben gehoord, of dat zij een verhaal dat anderen in proza doen ‘par rime et par
vers’ weergeven.
Een ander bewijs is dat menig verhaal uit den Roman de Renart in geen enkel
middeleeuwsch Latijnsch gedicht of Franschen fabelbundel (Romulus, Ysopet enz.),
maar wel in een thans nog bij het volk levend vertelsel wordt teruggevonden, en dat
i n d i e n zulk een verhaal tegelijk in den Roman de Renart, in een ander
middeleeuwsch werk van stellig geleerde herkomst, en in de hedendaagsche folklore
voorkomt, de redactie van den Roman de Renart veelal met de thans nog bij het
v o l k voortlevende meer overeenkomt dan met de middeleeuwsche g e l e e r d e
lezing, welke laatste dan gewoonlijk minder eenvoudig, minder primitief, dus minder
oorspronkelijk is dan de eerstgenoemde. Men heeft dan in die twee redactiën naast
elkander de litteraire traditie en de daarvan onafhankelijke orale.
Maar genoeg algemeenheden! Een paar voorbeelden mogen duidelijk maken op
welke wijze de Heer Sudre door ontleding en vergelijking de kern en den oorsprong
der verschillende verhalen heeft opgespoord.
Ik begin met het eenige zekere voorbeeld van r e c h t s t r e e k s c h e ontleening uit
de1)

een Latijnsch gedicht: de 18
branche, behoorende tot de jongere stukken, die
eerst later aan de oudere reeks zijn toegevoegd. Een priester, zoo wordt ons
verhaald, graaft een kuil voor den wolf die zijne schapen wegrooft. Isengrin komt 's
nachts inderdaad op het lam dat er als lokaas aan vastgebonden is af, en valt in
den kuil. In den vroegen ochtend vindt de priester hem daar en gaat hem te lijf met
een stok; maar Isengrin pakt dien aan het andere eind beet, en terwijl elk aan een
eind trekt, valt de priester zelf, met stok en al, ook in den kuil. Angstig kijken beide
gevangenen elkander aan; maar als de priester zijn toevlucht neemt tot het lezen
van psalmen en gebeden en zich daarbij ootmoedig voorover buigt, springt Isengrin
hem op den nek en daaróver uit den kuil. Dit verhaal nu is vrij getrouw gevolgd naar
de

een voor ons bewaard gebleven Latijnsch gedicht uit de 11 eeuw, ‘Sacerdos et
Lupus’. De inhoud er van is, althans in dezen vorm, noch in de Aesopische
fabelbundels, noch in de hedendaagsche folklore terug te vinden; alleen herinnert
de wijze van ontvluchten aan eene dergelijke in de Aesopische fabel van den vos
en den

1)

Naar de uitgave van Martin.
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1)

bok . Maar ontbreken ook de naastbestaanden, v e r d e r e verwanten zijn er wel
te vinden. In een Noorsch verhaal komen op dezelfde wijze een vos, een wolf, een
beer en eindelijk eene arme, oude vrouw samen in een kuil terecht; in eene Duitsche
lezing zijn het een violist, een wolf, een vos en een ezel, die achtereenvolgens in
denzelfden kuil gevallen, elkaar verschrikt aankijken, totdat de muzikant wat op de
2)
viool gaat spelen , waarop de vos en de wolf, doodelijk ontsteld, over den ezel heen
uit den kuil ontvluchten. Maar al deze varianten waarin een mensch voorkomt
schijnen jonger dan die welke thans nog in Rusland, Finland, Hongarije en West-Azië
gevonden wordt, waarin vier dieren, gewoonlijk de haas, de vos, de wolf en de beer,
samen in een kuil gevangen zijn en honger lijden, totdat de vos op listige wijze de
anderen weet te dooden en zelf te ontkomen. Deze lezing, waarbij vier dieren, elk
in een hoek van den kuil, gevangen zitten, en de vos, als altijd, zich zelf redt ten
koste der anderen, heeft een veel ouder karakter: het introduceeren van een mensch
(oorspronkelijk alleen den persoon die den kuil gegraven heeft, denkelijk eerst later
ook zelf gevangen) in dit gezelschap heeft allerlei wijzigingen ten gevolge gehad:
de honger is door de vrees vervangen, het getal der dieren is verminderd enz., en
ten slotte vinden wij in het Latijnsche en in het Fransche gedicht eene betrekkelijk
jonge lezing, die in sommige trekken nog vrij wel met de Noorsche overeenstemt,
maar waarin slechts twee personages, de priester en de wolf, elkander gedwongen
gezelschap houden. De omgekeerde gang van zaken, dat nl. al die verspreide
lezingen zouden zijn voortgekomen uit het Latijnsche of het Fransche gedicht, schijnt
nagenoeg onmogelijk. Heeft een Fransch dichter hier dus bij uitzondering eens uit
het Latijn vertaald, dit Latijnsche gedicht blijkt zelf weder uit de levende, orale traditie
geput, waar het reeds eene langdurige verwording had ondergaan. De Fransche
branche ‘n'est qu'un fragment du folk-lore européen de jadis, vu à travers le prisme
3)
de la littérature cléricale et satirique du moyen âge’ .
Een overal voorkomend avontuur, waaraan, voor zoover wij kunnen nagaan, in 't
geheel geene antieke fabel ten grondslag ligt, is dat waarin verhaald wordt hoe
Reinaert Isegrim leerde visschen. In den Roman de Renart vindt men het
herhaaldelijk omstandig verhaald en in

1)
2)
3)

Zie beneden, blz. 157.
o

Verg. hiermede het verhaal van den slimmen kleermaker (Grimm n . 114).
Sudre, p. 331.
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toespelingen vermeld; het komt ook, in verschillenden vorm, voor in den Ysengrimus,
1)
den Reinhart en in onzen Reinaert II , en buitendien in tal van middeleeuwsche
de

fabelbundels. De 3 branche van den Roman de Renart verhaalt als volgt:
Eens in een winter belooft Renart aan Isengrin, dien hij, door hem met kokend
water te begieten, van eene kruin voorzien en tot monnik gemaakt heeft, hem zooveel
visch te zullen bezorgen als hij begeert. Aan een vijver gekomen, vinden zij dezen
toegevroren; maar bij eene bijt staat een emmer waarmede, zoo weet Renart Isengrin
te beduiden, de monniken van zijn klooster plegen te visschen. Isengrin laat zich
den emmer aan den staart binden en begint daarmede in de bijt te ‘visschen’. Maar
de bijt vriest 's nachts weer toe en de staart dus vast. Tevergeefs tracht hij hem 's
ochtends er uit te trekken, wat hij aan de buitengewoon zware vracht visschen die
er aan hangt toeschrijft; eindelijk roept hij Renart, die, na zijn vriend geïnstalleerd
te hebben, in de buurt al loerend den afloop ligt af te wachten:
Lors s'est lez un buisson fichiez,
Si mist son groing (snuit) entre ses piez
Tant que il voie que il face,

Renart kijkt nu plotseling als verbaasd op:
Il se regarde, les iex (yeux) oeuvre
‘Frere’ fait il, ‘car lessiez oeuvre!
Alons nous en, biaus dons amis!
Assez avons de poissons pris’.
Et Ysengrin li escria
‘Renart’ fait il, ‘trop i en a.
Tant en ai pris, ne sai que dire’.

Renart helpt den stakkerd uit den droom door hem alles te vertellen, maar niet uit
den nood. Maar weldra wordt Isengrin gevonden en opgejaagd door een edelman
uit de buurt, die met zijn gevolg uit jagen gaat en wien hij ternauwernood ontkomt
doordat deze, hem willende dooden, misslaat en hem bij ongeluk zijn bevroren staart
waarmede hij vastzat afhakt.
In den Reinhart wordt het avontuur bijna op dezelfde wijze verteld.

1)

In Reinaert I slechts eene korte vermelding in R.'s biecht (1502-1505), die echter in de anders
getrouwe - en verkortende - Latijnsche vertaling zeer wordt uitgebreid (662-674); waarschijnlijk
is dit laatste ook te verklaren uit bekendheid met het verhaal langs anderen weg.
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In den Ysengrimus dompelt de rampspoedige visscher niet een aan zijn staart
gebonden emmer maar alleen dien staart zelf in het water; bovendien wordt deze
hier niet afgehakt door een op de jacht gaand edelman, maar door eene boerin die
door Reinardus op listige wijze in de nabijheid is gelokt. In onzen Reinaert II is het
geval een der punten van aanklacht van Isegrijn tegen Reinaert; maar niet hij zelf,
maar zijne vrouw Erswijn leert hier visschen, onder aan de glooiing van een dijk,
waar zij tot den buik toe in het slijk zakt en steken blijft, terwijl zij met haar staart in
't water vastvriest. Reinaert maakt hiervan gebruik om haar te verkrachten; wel wordt
zij door Isegrijn verlost, maar zij moet toch, bij haar vlucht voor de (op haar
noodgeschrei) naderende boeren, een stuk van haar staart in het ijs achterlaten.
Vergelijkt men nu deze verschillende lezingen met elkaar, dan kan al dadelijk de
laatstvermelde jongste, als in dit geval ook de onoorspronkelijkste, ter zijde
geschoven worden. Het avontuur van de vischvangst is hier verbonden met een
geheel ander, welbekend motief: de schoffeering van Hersint door Reinaert; en het
o

is ook zonder nader betoog duidelijk: 1 . dat dit de reden is waarom Isegrijn hier
o

door zijne vrouw is vervangen; 2 . dat die lezing, waarbij twee van elders bekende
verhalen vereenigd zijn, jonger is, de eenvoudigste, minst opgesmukte daarentegen
ouder, oorspronkelijker. Den oudsten vorm vinden wij waarschijnlijk ongeschonden
bewaard in Noord-Europa: hier is de b e e r de dupe, hij dompelt zijn staart in 't water
op raad van den vos, die, als de beer vastgevroren zit, eene boerin uit de buurt gaat
roepen; zoodra deze met haar karnstok komt aangeloopen wil de beer zich losrukken
en breekt daarbij zijn staart. Vooreerst is hier van een emmer geen sprake, evenmin
als in den Ysengrimus en in toespelingen op dit avontuur in andere Fransche
branches, die alleen van een ingevroren staart weten. Hoogstwaarschijnlijk is dit
visschen met den enkelen staart juist een zeer oude trek, een spoor van een overoud
en zeer verspreid volksgeloof, reeds bij Aelianus vermeld en thans nog bij de
inboorlingen van Noord-Amerika en Indië gevonden, t.w. dat sommige dieren,
bepaaldelijk de vos (of zijn Indisch prototype, de jakhals) met hun staart visschen
of andere in 't water levende dieren kunnen vangen. Toen dit later te onnatuurlijk
werd gevonden, is er aan dien staart hier een emmer, daar een mand, elders weer
iets anders gehangen. Zoo wordt in eene andere lezing in 't geheel niet meer
gesproken van ijs of van een b e v r o r e n staart, maar alleen van eene aan den
staart gebonden mand met steenen, hetgeen verklaarbaar wordt, wanneer men
aanneemt dat het verhaal uit Noord-Europa ook naar landen is overgebracht waar
vorst
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zoogoed als onbekend was. En deze zelfde gissing zou, volgens Sudre, ook verklaren
hoe het komt dat de b e e r in het Noordeuropeesche verhaal dezelfde rol speelt als
de w o l f in de lezing van den Roman de Renart; een verschijnsel dat ook bij enkele
andere avonturen valt op te merken, b.v. bij de echtbreuk van Renart met de wolvin,
waarvoor in het overeenkomende Noordsche verhaal de b e r i n in de plaats komt.
In die Noordeuropeesche vertellingen is namelijk altijd de beer het slachtoffer van
den vos, evenals in den Reinaert-cyclus de wolf. Werd nu zoo'n verhaal, waarin de
vos den beer bedroog, in zuidelijker landen verspreid, dan was niets natuurlijker
dan dat de wolf den beer verving, te meer omdat de laatste, in het Noorden nog
gewoon, in West-Europa meer en meer zeldzaam werd en dus minder bekend was.
Maar die plaatsvervanging heeft hier, als de vernuftige gissing van den Heer Sudre
1)
en zijn voorgangers juist is , het oorspronkelijk karakter van het verhaal nog meer
gewijzigd. De schrijver wijst er namelijk op dat een Schotsche variant aldus besluit:
‘en daarom hebben de wolven sedert dien tijd zoo'n korten staart’. Deze mededeeling,
met de meest elementaire zoölogie in openbaren strijd, heeft al den schijn van bij
vergissing uit eene oudere lezing behouden te zijn; inderdaad zou dat slot zeer goed
passen, wanneer de hoofdpersoon een b e e r of, zooals in vele audere varianten,
een haas of een konijn is, alle werkelijk kortstaarten. Het verhaal zou dan
oorspronkelijk behoord hebben tot die nog heden welbekende soort, waarin een of
ander verschijnsel uit de natuur quasi verklaard wordt, zooals b.v. ‘waarom de haas
een gespleten lip heeft’, ‘waarom de boonen een litteeken hebben’, ‘waarom de
pladijzen een krommen snuit hebben’, ‘waarom de geiten een korten staart en
2)
duivelsoogen hebben’ enz. De vischvangst, oorspronkelijk slechts dienende ter
verklaring van den korten staart, zou derhalve gaandeweg, vooral na het vervangen
van den beer door den wolf, het hoofdmotief ge-

1)

2)

Ik wil niet verzwijgen dat Gaston Paris in zijne studie naar aanleiding van Sudre's boek de
prioriteit van den beer in dit verhaal loochent, en aanneemt dat de wolf, die overal elders in
dit verhaal voorkomt, alleen in Skandinavië door den beer is vervangen, met het opzettelijk
doel om, evenals in zoovele andere verhalen, eene eigenaardigheid van een dier te gelijk te
verklaren (Journ. d. Sav. 1894, p. 719 sqq.).
Zie voor dergelijke verhalen o.a. Volkskunde II, 65-66, 68, 86, 144; Ons Volksleven I, 55-56;
o

II, 40, 42, 126-127; Volk en Taal II, 157; III, 12, 225; Grimm, n . 148. Verg. raadsels als:
‘waarom staat de haan op een kerktoren’, ‘waarom sluit de haan zijne oogen als hij kraait’
(zie Sudre p. 283). ‘waarom eten de zwarte schapen minder dan de witte’ enz. In Volkskunde
II, 65, vind ik - opmerkelijk genoeg - het verhaal nog met den b e e r als dupe, en den titel:
‘Waarom de beren geenen staart hebben’; in Ons Volksleven II, 113, daarentegen het verhaal
‘Van den wolf die leerde visschen’.
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worden zijn, terwijl het verlies van den staart, eigenlijk de hoofdzaak, meer en meer
een onbelangrijk détail werd.
In de classieke fabelen is van dit geheele avontuur geen spoor te vinden; het zal
zich dus uit Noord-Europa reeds in de vroege middeleeuwen van mond tot mond
naar Middel-Europa verbreid hebben, waar eerst magister Nivardus, en later de
Fransche trouveurs het onder het volk hoorden vertellen en in hunne gedichten
opnamen.
Evenmin is het welbekende avontuur van Bruin den beer die honing gaat stelen
ste

en in den gespleten boom bekneld raakt, dat in de 1 en nog twee andere branches
en ook uitvoerig in den Reinhart en Reinaert I wordt verteld, in eenige fabel der
Oudheid terug te vinden. Een verhaal uit het Pancatantra van een aap die uit zucht
om de menschen na te bootsen, een wig uit een boom haalt maar zelf gevangen
1)
blijft , is, volgens Sudre, wel te herkennen in de Aesopische fabel van den aap die
met een net wil gaan visschen maar zelf gevangen wordt, doch heeft met het onze
slechts één trek gemeen. Waarschijnlijk is ook dit verhaal uit Noord-Europa afkomstig,
2)
waar de beer in 't Russisch en 't Finsch namen draagt die: honingeter beteekenen .
Wellicht heeft het oorspronkelijk eveneens eene dergelijke bedoeling als het vorige:
te verklaren hoe het komt dat de beer korte ooren (oorspronkelijk ook: een korten
staart) heeft; maar hier zijn minder dergelijke vertelsels ter vergelijking voorhanden.
ste

Het in de 1 Fransche branche, in den Reinhart en in Reinaert I hierop volgende
avontuur van Tiberts boodschap en zijne wederwaardigheden ten huize van den
priester is niets dan eene variatie, haast zou men zeggen eene getrouwe copie van
het voorafgaande avontuur van Bruin; eene herhaling, zooals men ze ook elders in
de middeleeuwsche letterkunde telkens aantreft.
Daarentegen heeft het avontuur van Renart en Isengrin in den put s c h i j n b a a r
de

in de classieke fabel wel een tegenhanger. In de 4 branche ziet Renart 's nachts
(bij maanlicht) in een put, waar hij, na twee kippen gestolen en verorberd te hebben,
zijn dorst wil lesschen, zijn eigen beeltenis door het water weerspiegeld. Hij meent
dat zijne vrouw Hermeline in den put zit en vraagt wat zij daar uitvoert, maar hoort
alleen de echo zijner eigene stem antwoorden. Verbaasd hierover springt hij in den
putemmer die hem weldra beneden brengt; daar gekomen vindt hij echter niets

1)
2)

o

Verg. ook een verhaal uit de Javaansche Sěrat Kantjil (Brandes t.a.p., blz. 36, n . 3).
Verg. ook den naam van zekere soort: honingbeer.
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dan water, waarin hij gevaar loopt te verdrinken: hij waant zich verloren. Toevallig
komt Isengrin voorbij en kijkt ook in den put, waar hij nu natuurlijk Renart en
daarnaast de weerkaatsing in het water van zijn eigen beeld ziet. Op zijne beurt
denkt hij dat dit zijn vrouw Hersent is, in gezelschap van haar boel Renart! Zeer
ontsticht hierdoor, roept hij in den put eenige niet malsche scheldwoorden aan het
adres zijner vrouw. Renart houdt zich eerst stil, maar bericht hem dan dat daar
beneden zijn voormalige welbeminde ‘compere’ zit, w i j l e n Renart. ‘Dat is een
troost’, zegt Isengrin bij zich zelf, maar dan luid: ‘sedert wanneer ben-je dood?’
‘Sedert kort; och ja, allen moeten wij eens sterven’. ‘Daar ben ik toch bedroefd om’
herneemt Isengrin. ‘En ik ben er blij om’. ‘Ben-je daar blij om?’ ‘Ja zeker’, zegt Renart
en geeft nu eene beschrijving hoe zijne ziel ‘est en paradis mise Devant les piez
Jhesu assise’; hij heeft het daar best: uitgestrekte jachtvelden, en geiten, hazen,
schapen, vogels, zooveel hij maar begeert. Isengrin wil daar nu ook wezen, maar
Renart raadt hem niet beneden te komen voor hij zijne zonden gebiecht heeft.
Isengrin volgt dien raad op,
Son cul tourna vers orient
Et sa teste vers occident,
Et commenca a orguener
Et tres durement a usler (hurler),

en springt dan in den anderen, nu bovenaan hangenden emmer, die door zijne
grootere zwaarte alras daalt. Halverwegen ontmoet hij Renart, die nu in den anderen
emmer weer naar boven komt, en krijgt op zijne vraag: ‘Compere, pourquoi t'en
viens tu?’ ten antwoord:
‘Quant li uns va, li autres vient,
C'est la coustume qui avient.
Je vois (vais) en paradis la sus,
Et tu vas en enfer la jus (leneden)’.

Den volgenden dag wordt de rampzalige Isengrin door monniken die water gaan
putten ontdekt, er uit opgehaald en half doodgeslagen.
Deze lezing van het avontuur getuigt zonder twijfel van veel geest en groote
kunstvaardigheid, maar is even stellig afgeleid uit een primitiever vorm. Al dadelijk
treft het dat de geschiedenis zich zelf h e r h a a l t : hetzelfde gezichtsbedrog misleidt
eerst Renart, later Isengrin. Bovendien valt er op te merken dat beide keeren twee
beweegredenen voor de afdaling worden opgegeven: eenerzijds de begeerte van
Renart naar
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water, van Isengrin naar de hem geschilderde genietingen van het paradijs,
anderzijds de waan daar beneden hun eigen huisvrouw te zien. De verbinding dezer
twee beweegredenen zal niet v a n o u d s bestaan hebben, zij is ook nog niet zeer
hecht: immers van Renart's (niet voorgewenden) dorst wordt, zoodra hij zijn vrouw
heeft gezien, geen woord meer gerept, evenmin als later van Isengrin's bezorgdheid
voor de eer zijner huisvrouw nadat hij belust is geworden op de heerlijkheden van
het paradijs: deze vraagt zelfs, als hij geen antwoord krijgt, Renart in 't geheel niet
meer naar die tweede gedaante. Een der beide motieven is overtollig en wordt later
verwaarloosd.
Al de andere redacties zijn dan ook primitiever. Reeds in den Reinhart ontbreekt
vooreerst de parodie op den godsdienst (in den Roman de Renart steeds een trek
van jonger datum), en ten tweede is de motiveering er enkelvoudig: Reinhart, bij
toeval voorbij den put komende, daalt daarin alleen af omdat hij er zijne vrouw in
ziet zitten. In andere Fransche branches daarentegen is Renart's dorst, en evenzoo
later Isengrin's begeerte naar de kippen van het paradijs de eenige reden. Een zeer
eenvoudigen vorm van het verhaal, zij het ook in één opzicht gewijzigd, vinden wij
in ouzen tweeden Reinaert. Erswijn, die hier - evenals zoo straks bij de vischvangst
op het ijs - haar man vervangt, krijgt op haar vraag aan Reinaert waarom hij daar
in den put zit, ten antwoord: dat hij zich tot barstens toe zat heeft gegeten aan de
visschen in den put; eene lezing die wordt teruggevonden in eene
middeleeuwsch-Latijnsche fabel en in een hedendaagsch verhaal der negers in
Carolina.
Het tweede motief, het zinsbedrog, veroorzaakt door de weerspiegeling der eigen
beeltenis in het water, is zeer oud en algemeen verspreid: het komt ook voor in de
fabel van den hond, die zich zelf met het stuk vleesch in den bek in 't water ziet, en
1)
in de mythe van Narcissus; ook in de Sěrat Kantjil en in het Pancatantra vinden
wij iets dergelijks van een tijger en van een leeuw verhaald. Verwant hiermede zijn
verhalen omtrent de weerspiegeling van de maan (die dan veelal voor een kaas
wordt aangezien) in het water. Welke betrekking bestaat er tusschen deze verhalen
en dat in de Fransche branche: overoude verwantschap, of wel ontleening, hetzij
bij monde of bij geschrifte; of eindelijk zijn de verhalen beide zelfstandig uit dezelfde
waarneming van dezelfde verschijnselen ontstaan en is de overeenkomst dus, in
zekeren zin, toevallig? Op deze vraag is een antwoord even moeilijk te geven als

1)

Zie boven, blz. 141, noot 6.
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op de vraag of de Aesopische fabel van den vos en den bok het prototype is geweest
van deze Fransche ‘conte’. Bij Phaedrus weet de vos, in een put gevallen, een
voorbijkomenden bok, door hoog op te geven van de hoedanigheid van het putwater,
te verlokken er in af te dalen om zijn dorst te lesschen, waarop hij over den rug van
den bok er uit klimt. Deze fabel heeft den hoofdtrek met ons verhaal gemeen, maar
hiermede houdt de overeenkomst ook op: zoowel een der twee personen als de
verdere gang van zaken en de motiveering is geheel verschillend. Bovendien behoort
deze fabel juist tot die, welke uit Phaedrus niet in den Romulus (de middeleeuwsche
verzameling van fabelen in proza) en derhalve ook niet in de latere collecties zijn
overgegaan. Om deze redenen meent de Heer Sudre dat de Latijnsche fabel vreemd
is aan het Fransche verhaal. Is zij verwant, dan is het in allen gevalle slechts zeer
uit de verte. Waarschijnlijk zal dit avontuur dus rechtstreeks uit een inheemsch
verhaal van Europeeschen, Franschen oorsprong geput zijn.
Ingewikkeld, maar merkwaardig - en vooral voor ons van bijzonder belang - is de
geschiedenis der beroemde, voorheen door Jonckbloet aan Pierre de Saint-Cloud
toegeschreven eerste branche, naar den inhoud veelal ‘le Plaid’ of ‘le Jugement’
genoemd, en ook hier te lande algemeen bekend door de vrije vertaling er van in
onzen eersten Reinaert. Het zou mij te ver voeren hier in bijzonderheden uiteen te
zetten hoe de Heer Sudre deze branche met groote scherpzinnigheid ontleedt en
hare wording nagaat; in hoofdzaak komt het hierop neer. Volgens de uit het Oosten
1)
afkomstige Aesopische fabel van den zieken leeuw wordt de vos, de eenige die
den kranken vorst niet is komen bezoeken, in zijne afwezigheid door den wolf
beschuldigd; de laatste woorden van den wolf vangt de vos bij zijn binnentreden
nog juist op, en nu weet deze met één slag den koning te genezen en zich op zijn
erfvijand te wreken door den aan den koning gegeven raad om zich in de versch
afgestroopte huid van den wolf te wikkelen. In de Latijnsche bewerkingen werd van
dit verhaal vooral de inleiding telkens meer uitgebreid: de aanklagers worden talrijker,
de vos verschijnt eerst na tot driemaal toe voor den koning gedaagd te zijn enz. De
verschillende phases dezer ontwikkeling

1)

Het schijnt niet de algemeene aandacht getrokken te hebben dat Prof. De Goeje in de Hand.
en Meded. v.d. Mij. d. Ned. Letterk. 1870, blz. 177, eene oude Arabische lezing van dit verhaal
heeft uitgegeven, waarin niet de jakhals en de hyena maar reeds de vos en de wolf voorkomen;
het geneesmiddel is hier een knobbeltje in de dij van den wolf. - De bij de Hottentotten
gevonden lezing moet toch wel door Arabische of Indische kooplieden naar Afrika gebracht
zijn: de j a k h a l s geneest hier den leeuw met de huid van den h y e n a .

Taal en Letteren. Jaargang 5

158
kan men nagaan in eene fabel bij Paulus Diaconus, in de Ecbasis captivi, in den
de

Romulus, den Ysengrimus, de 10 Fransche branche en den Reinhart; elders, b.v.
in Reinaert II, vindt men nog andere varianten van het verhaal. Ten slotte heeft die
inleiding, het pleidooi voor den koning behelzende, oorspronkelijk een aanwas, zich
van het moederverhaal losgemaakt en zich afzonderlijk verder ontwikkeld tot een
ste

der populairste verhalen van den cyclus, dat wij, behalve in de 1 branche, ook
meer of minder uitvoerig in Va, VI, XIII en XXIII, alle naar I gevolgd, terugvinden.
ste

Die 1 branche is volgens Sudre eene jongere omwerking; eene veel oudere
redactie is waarschijnlijk bewaard in een half-Italiaansch gedicht ‘Rainardo e
Lesengrino’, dat hij voor eene jonge transscriptie in een Italiaansch-Fransche
bastaardtaal houdt eener Fransche branche van zeer oude dagteekening, en dat
nog maar alleen de aanklacht der andere dieren, Rainardo's verdediging en zijne
vrijspraak, niets meer bevat. In latere lezingen, die van branche I en die van onzen
Reinaert I, is de ontknooping kunstiger, ingewikkelder geworden. In br. I toont Renart,
reeds op de ladder staande om te worden opgehangen, berouw en krijgt vergunning
om als pelgrim naar het Heilige Land te gaan; maar nauwelijks een eind op weg,
neemt hij den haas Coart met geweld mede, werpt kruis, pelgrimsstaf en tasch weg,
beschimpt den koning uit de verte, wordt dan door het geheele hof achternagezet,
maar weet te ontkomen en Maupertuis te bereiken. Een en ander hiervan vindt men
in onzen Reinaert min of meer gewijzigd terug; maar de vooruitzending zijner vijanden
naar de galg, de biecht, het verhaal van de samenzwering tegen Nobel en van
Koning Hermelink's schat, het afscheid van het hof, de moord op Cuwaert en de
ste

aan Belijn medegegeven gewaande brief, van dit alles is in de 1 branche niets of
zoogoed als niets te vinden. Zijn deze meesterlijk gevonden en meesterlijk
geschilderde tooneelen oorspronkelijk, het volle eigendom van ‘Willem die van
ste

Madoc maecte’; heeft hij, alleen met behulp van eenige herinneringen uit de 1 en
1)
uit andere Fransche branches en van eenige gegevens uit eene inheemsche
overlevering, maar overigens geheel zelfstandig, uit eigen fantasie deze tweede
helft van zijn werk gedicht? Of heeft hij het g e h e e l , misschien zeer getrouw,
v e r t a a l d naar eene thans verloren Fransche branche, die in het begin door-

1)

Zoo is Reinaert's biecht te vergelijken met Grimbert's raad in br. Ia om voor zijne terechtstelling
te biechten; ook is de wraak op Brune, Isengrim en Hersint zeker wel eene herinnering aan
het villen van Isengrim ten behoeve van den zieken leeuw. Verg. ook den Reinhart met
Reinaert I.
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ste

gaans met de ons bekende 1 branche overeenstemde, maar in het vervolg en
slot daarvan afweek? De Heer Sudre acht het laatste aannemelijker: Willem's gedicht
volgt in de eerste helft, behoudens eenige uitweidingen en afwijkingen, over het
ste

algemeen de 1 branche op den voet; is het nu waarschijnlijk dat de geest daarna
plotseling zoozeer over den vertaler is vaardig geworden, dat hij zijn origineel geheel
ter zijde heeft geschoven en zelfstandig dichter is geworden; hij, die in den aanhef
uitdrukkelijk verklaart ‘na den walschen boeken’ te werken? Hier komt bij dat juist
ste

het slot dier 1 branche, dat wij bij Willem niet terugvinden, van eene andere hand
schijnt te zijn. Een en ander moet ons voorzeker nopen, de m o g e l i j k h e i d niet
uit het oog te verliezen, dat het origineel van Reinaert I eene andere redactie der
ste

1 branche is geweest, welks slot meer, misschien (behalve in de locale namen
en toespelingen) op alle voorname punten overeenstemde met hetgeen wij thans
in het Mnl gedicht vinden. Maar b e w e z e n is dit niet. Zoolang de inhoud van het
slot van Willem's gedicht (Reinaert I) noch in een der Fransche branches noch elders
is teruggevonden, blijft het mogelijk, zoo niet waarschijnlijk dat onze Nederlandsche
1)
dichter hier oorspronkelijk is .
Het vraagstuk van den oorsprong van o n z e n Reinaert vereischt nog nader
onderzoek. In het algemeen weten wij dat Reinaert I in de eerste helft eene vrije
ste

2)

vertaling der 1 Fransche branche is , en dat Reinaert II aan eene andere (jongere?)
redactie van het oude gedicht een vervolg heeft vastgeknoopt, bestaande uit eene
de

herhaling in anderen vorm van het voorafgaande, eene vrije navolging der 6
Fransche branche en tal van min of meer handig verbonden fabelen. Maar dit alles
moet nog nader, in bijzonderhederheden, nagespoord worden. Ook voor zulke
onderzoekingen heeft de Heer Sudre het pad geeffend door zijne scherpzinnige en
nauwkeurige analyse der verhalen van de Fransche gedichten; en wij hebben dus
nog eene bijzondere reden om hem voor zijn werk te danken. Zijn groote algemeene
verdienste echter is het dat hij ons een juister inzicht heeft gegeven in het karakter
en de samenstelling van den Franschen Roman de Renart

1)

2)

Zie over de betrekking tusschen br. X en I, den Rainardo, Reinhart en Reinaert I vooral de
critiek van Prof. Voretzsch in het Literaturbl. f. germ. n. rom. Phil. 1895, sp. 15 vlgg., die S.'s
uitkomsten op dit punt niet aanvaardt; - en thans (Maart 1895) ook die van G. Paris in het
jongste nummer van het Journ. d. Sav. 1895, p. 88-105.
Hierbij dient niet vergeten te worden dat wij Reinaert I ook niet in ongerepten staat bezitten,
zooals uit de vergelijking der reeds vóór 1280 gedichte Latijnsche vertaling met de beide Mnl.
redactiën van het oude gedicht voldoende is gebleken.

Taal en Letteren. Jaargang 5

160
en in het aandeel dat de Fransche trouveurs in die samenstelling hebben gehad.
Dat aandeel kan niet beter aangewezen worden dan in de woorden van een meester
in het vak der middeleeuwsche Fransche letterkunde, Gaston Paris, die ik mij
veroorloof hier ten besluite aan te halen: ‘Ainsi nos vieux conteurs n'ont pas
seulement eu le mérite de donner les premiers une forme littéraire à une matière
flottante, de frapper au coin national un métal encore intact qui devait désormais
circuler avec leur empreinte; ils ont vraimeut, en imitant les procédés dont la nature
s'était servie pour former le métal, créé à leur tour, et la scène du Plaid, qui leur est
due presque tout entière, est aussi vivante et aussi impérissable que celles qu'ils
ont empruntées “au trésor des récits vieux comme le monde”. Cela suffit assurément
à leur gloire; quant à la forme qu'ils ont donnée à leurs adaptations où à leurs
inventions, nous ne pouvons que rarement, pour les raisons que je viens de dire,
l'apprécier directement; dans les textes que nous avons, elle est fort inégale: parfois
vive, élégante et spirituelle, elle est trop souvent lourde et prolixe; en outre l'obscénité
à la fois la plus plate et la plus répugnante est venue, sous les mains de conteurs
dégradés, se mêler à la hardiesse volontiers grossière, mais naïve et nullement
dépravée, des anciens récits. Puis une végétation parasite d'inventions sans
originalité est venue s'enchevêtrer au vieux tronc et souvent le cacher sous son
insignifiante et déplaisante banalité. Loin d'être destructif, comme le craint M. Sudre,
le travail de la critique, qui part des racines, a pour résultat de nous faire mieux
comprendre le puissant élan de l'arbre et suivre le sève qui circule dans ses
maîtresses branches. Semé peut-être par des oiseaux venus de tous les points du
ciel, il pousse bien dans notre terre et porte le feuillage de nos bois. Telle doit être
1)
la conclusion du livre dont je viens d'indiquer l'objet, le plan et la méthode’ .
Leiden, Januari 1895.
J.W. MULLER.

1)

Journ. d. Sav. 1894, p. 547-548. Zij die in dit onderwerp belang stellen mogen niet verzuimen,
naast het werk van Sudre, deze belangrijke artikelen te lezen; verder zij verwezen naar de
recensiën, opgenomen en vermeld in het Museum van 1 April 1895, kol. 53, waar eenige
bezwaren tegen resultaten en methode van S. worden uiteengezet. - Dr. Buitenrust Hettema
wijst er mij nog op, dat de verhalen in de middeleeuwen, behalve door het oververtellen van
mond tot mond en door de school, ook door de preeken, waarin zij vaak werden opgenomen,
verbreid kunnen zijn - evenals heden ten dage in Friesland verhalen in omloop zijn die ook
bij Abr. a Santa-Clara gevonden worden, en dus wellicht van den preekstoel af onder het volk
gebracht zijn. Hoe menig verhaal, thans in Volkskunde en elders gedrukt als ‘uit den mond
des volks opgevangen’, is ten slotte misschien langs dezen of een dergelijken weg uit een
b o e k afkomstig?
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Het bijvoeglik naamwoord.
(Vervolg van blz. 116.)
We komen nu tot het sintakties

gebruik van het bijvoeglik naamwoord.
De spraakkunsten, kleine zowel als grote, spreken van bijvnw. in attriebutief en van
bijvnw. in prediekatief gebruik, of ook kortweg van attriebutieve en van prediekatieve
adj.
Bij de beantwoording van de vraag, wat daaronder is te verstaan, zullen we
beginnen met het a t t r i e b u t i e f gebruik. Enkele tiepiese voorbeelden mogen
vooropstaan:
1.
Dit harde hout is haast niet te bewerken. Groter genot ken ik niet. Je zoudt
me daarmee een groot plezier doen.
2.
Zwarte aalbessen vind ik op de duur niet zoo lekker als rode of witte. 't Is
een groot verschil of ik hard hout of zacht = of ik hard of zacht hout te bewerken
heb. Zo'n groot geluk vind ik 't niet, maar een klein is 't daarom evenmin.
3.
Karel de Stoute. Frederik de Grote.
4.
Hij heeft me heel de geschiedenis tot in biezonderheden verteld. Heel de
1)
stad is er vol van. Heel 't huis staat in brand.
Een attriebutief gebruikt bijvnw. is in onze voorstelling zo eng met het bijbehorende
2)
zelfstandige begrip verbonden, als 't maar mogelik is.
Als we zeggen: hard ijzer, dan voelen we een inniger verbinding tussen de
begrippen hard en ijzer, dan wanneer we zeggen: ijzer is hard, waarin hard
3)
prediekatief gebruikt is.

1)
2)

3)

Zoals me wordt verzekerd komt dit gebruik van heel alleen in 't Zuiden van ous laud in de
beschaafde spreektaal voor. Is dat zo?
Vgl. V a l e n t i n e (-K e a n e ), New high German, 1894, Vol. I, § 377: ‘the quality is regarded
as incorporated with the Substantive’. - S w e e t , A new English Grammar, Part I 1892, §
186: ‘We distinguish adjectives as assumptive (attributive) and predicative according as they
imply or state an attribute or qualification of the nounword’. Kort en boudig beide.
We konstateren hier reeds prediekatief gebruik, en gaan ook reeds bij de bespreking van
attriebut. adj. op 't wezen van prediek. adj. in. 't Een wordt duideliker door 't ander en
herhalingen worden op deze wijze vermeden. Zie overigens nog bl. 166 vv.
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Nu is 't zeker waar, dat in onze voorstelling 't ene attriebutieve adj. inniger kan zijn
verbonden met de bepaalde zelfstandigheid als 't andere. Zo zijn b.v. relatieve
komparatieven en superlatieven wel nooit zoo eng met de zelfstandigheid verbonden
als posietieven. In: Dat is voor mij een groter genot of het grootste genot is groter
en grootste niet zo inherent met genot verbonden als groot in: Dat is voor mij een
1)
groot genot. En ook de posietieven inhereren niet alle even sterk met de
bijbehorende zelfstandigheid; zo is hard en ijzer onafscheideliker met elkaar
verbonden in onze voorstelling, als b.v. dure en tabak in: dure tabak. Maar dit alles
is niet van invloed op de indeling in attriebutieve en prediekatieve adj., omdat toch
steeds de verbinding van attrieb. adj. en zelfstandigheid enger is dan van prediek.
adj. en zelfstandigheid. Vgl. Dit genot is voor mij groter of het grootste. Deze tabak
is duur, waarin ieder lossere samenhang tussen de besproken begrippen zal voelen
dan in de voorafgaaude voorbeelden met attrieb. adj.
Ten overvloede herinneren we er nog aan, dat soms uit een attriebutief adj. met
zijn zelfstandigheid een compositum is geworden, b.v. grootvader, hogepriester,
oudsoldaat, jonggezel, kwajongen, 't Hoger- en 't Lagerhuis (in Engeland), je bent
een goedbloed, een dikzak, enz., ook waar 't schrift dit niet uitdrukt, b.v. Lager
Onderwijs, Middelbaar Onderwijs, Hoger Onderwijs, de lagere school (vgl. de
hogeschool), e.a.m. Zie ook nog de composita in Opm. 1 op blz. 163/164.
Dat in Karel de Stoute, Frederik de Grote, Julianus de Afvallige, e. dgl. het bijvnw.
met het zelfstnw. zo innig mogelik is verbonden, behoeft wel geen betoog. In zulke
gevallen - ook als een ranggetal volgt, b.v. Willem de Derde, of een subst., b.v.
Willem de Zwijger (vgl. Jan zonder Land) - hebben we met (historiese) eigennamen
te doen, die op de grens van composita staan (vgl. in 't Frans Charlemagne < Carolus
Magnus = Karel de Grote, waar we dus éen woord hebben; steeds Charles-Quint
en Sixte-Quint, en naast Louis le Grand ook wel Louis-le-Grand, e. dgl. m., waarin
de streepjes het gevoel voor composita uitdrukken). - Vergelijking met diezelfde adj.
in prediekatief gebruik is hier niet te maken, al ligt ook dit gebruik aan de opgegeven
eigennamen ten grondslag; b.v. Karel is stout in zijn plannen,

1)

De psiechologiese reden daarvoor menen we daarin te vinden, dat met het gebruik van
relatieve komparatieven en superlatieven een (al of niet uitgesproken) vergelijking gepaard
gaat, waardoor we dus deze komparatieven en superlatieven volwaardig slechts
vergelijkenderwijs met de zelfstandigheid in verbinding brengen. En nu is een
vergelijkenderwijze verbinding steeds losser als een onmiddellike. (Vgl. in kunsttaal: De zon
is 't oog van den hemel met: De zon is als 't oog van den hemel.)
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in zijn krijgstochten, e. dgl. Julianus is afvallig geworden van het Christendom.
Heel de stad, heel de geschiedenis, enz. is vrijwel hetzelfde als de hele stad, de
hele geschiedenis, enz. Ook hier hebben we dus zeer enge verbinding. Vergelijken
met hetzelfde adj. in prediekatief gebruik kunnen we niet, daar 't in deze betekenis
niet prediekatief gebruikt wordt. Nu we 't wezen van 't attriebutief gebruikte adjektief hebben besproken, dient de
vraag beantwoord: Waar vinden we 't attrieb. adj.?
In de voorbeelden onder 1 onmiddellik vóor 't substantief.
Opm. Vóor een voornw., dat ten volle met de funksie van een subst.
optreedt, dus (ten slotte ook weer) een subst. is, kennen we alleen 't
volgende geval: (O,) dat lieve ik (, dat weet wat!).
Overigens kunnen alle woorden, dus ook voornw., als zelfstnw.
voorkomen, en dan kan natuurlik ook een attrieb. adj. voorafgaan; b.v.
Jou eeuwige ik, ik en nog eens ik. Die vervelende dats. Enz.
Maar (zuivere) voornw. kunnen geen attrieb. adj. voor zich hebben. (Vgl.
nog blz. 166, slot van Opm. 7.)
In de voorbeelden onder 2 zien we gevallen, waarin het zelfstnw. niet volgt; 't is
echter makkelik zonder de minste gewrongenheid onmiddellik er achter aan te
vullen. Zo kunnen we 't ene ogenblik zeggen: 't Is een groot verschil, of ik hard hout
of zacht te bewerken heb; en 't andere: 't Is een groot verschil, of ik hard hout of
zacht hout te bewerken heb; en weer op een andere tijd: 't Is een groot verschil, of
ik hard of zacht hout te bewerken heb.
De voorbeelden onder 1 en 2 zouden dus ook als 1a en b te rangschikken zijn,
waardoor 3 en 4 werden 2 en 3.
In 3 vinden we het adj. achter het subst. en daarvan door het bepal. lidw.
gescheiden (resp. daarmee door het bep. lidw. verbonden).
O p m . 1. In zusjelief, moederlief, jongelief, de Staten-Generaal, de
grootmeester-natsjonaal, de prokureur-generaal hebben we, zoals ieder
kan voelen, met zuivere samenstellingen te doen. Lief, Generaal,
natsjonaal zijn geen bijvnw., die onmiddellik op 't zelfstnw. volgen, zoals
1)
men nog in spraakkunsten vindt opgegeven ; we voelen ze niet als
afzonderlike begrippen, maar ze vormen met het voorafgaande éen begrip.
De composita met -lief zijn ‘Kosewörter’, vgl. moedertje e. dgl. En voor
de andere vgl. de landdag, de landsadvokaat, enz. Wat over zulke
woorden

1)

9

Zie b.v. T e r w e y , Nederl. Spraakk. , § 272.
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1)

biezonders te zeggen is, hoort bij de woordvorming en bij het
zelf-standignaamwoord thuis.
Ook moedernaakt, handgemeen, sneeuwwit en dgl. zijn natuurlik
samenstellingen; maar daaraan twijfelt niemand. In 't verband hier (subst.
+ adj.) wilden we echter terloops op zulke composita wijzen, al zijn ze
van geheel andere aard als de voorafgaande: 't zijn adj. en de
eerstgenoemde zijn subst.
O p m . 2. Als God Almachtig in de eedsformule wordt gebruikt, zal wellicht
menigeen Almachtig als iets afzonderliks, dus als een adjvoelen. Dit zou
dan een geval zijn, waarin een zuiver attriebutief adj. post positum
voorkwam in de gesproken taal. Maar daar we dergelijke formules niet
tot de levende spreektaal kunnen rekenen, hoeft dit geval voor de
spreektaal niet mee te tellen.
Is Godalmachtig een tussenwerpsel, dan is 't natuurlik een samenstelling.
Vgl. Gód Almáchtig met Gòdalmáchtig.
O p m . 3. Wat heeft de jongen in zijn handen? Hij heeft zijn handen vol
(met) kersen. Hierin hoort vol gedeeltelik bij handen, gedeeltelik bij
hebben, maar 't meest, zoals we voelen, bij handen. Vgl. Hij neemt zijn
handen vol kersen. Hij heeft zijn handen vol. Zijn handen zijn vol (kersen).
Vol is dus een bijvnw., maar zó een, dat niet zo eng mogelik met de
zelfstandigheid is verbonden. Vooral door de zinnen, die ter vergelijking
er bij staan, zal 't wel duidelik zijn, dat vol in de gegeven voorbeelden
prediekatief gebruik is. Vgl. nog: Met volle handen kwam 't ventje
aanlopen.
Ditzelfde gebruik vinden we ook in de volgende en in dergelijke
voorbeelden met maat-betekenende adj.: Dit vat is vol wijn. Er lag een
vat vol wijn in de kelder. De tafel is anderhalf el lang. Prediekatieve adj.
hebben we dus ook in: Die jongen heeft zijn hand vol appels. Piet heeft
een hand vol knikkers.
Maar als we nu met deze laatste zin vergelijken: Piet wou zijn tol niet voor
een handvol knikkers geven, dan zien we, dat we hier niet een afzonderlik
adj. vol hebben, maar dat handvol éen begrip is. Vgl. Piet wou zijn tol niet
voor een zakje knikkers geven. Handvol is een zelfstnw. van maat,
evengoed als zakje. Zo vinden we ook samengestelde subst. van maat
in: Geen duimbreed of geen haarbreed wil hij wijken.
O p m . 4. Iets anders treffen we in 't volgende aan. In: Hier ligt of hier is
het zand tien voet dik is dik natuurlik een prediek. adj. (zie de vorige
Opm.). Zo ook in: Het boek is twee vingers dik. Het boek is (g)een vinger
dik. Op de grens van een samenstelling kan staan een ringer dik in de
zin: Het stof lag een vinger dik op de meubels; namelik als daardoor wordt
uitgedrukt, dat het stof heel dik, zonder daarom

1)

Vgl. Taal en Letteren II, blz. 316 vv.
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precies ter dikte van een vinger, op de meubels lag (vgl. moedernaakt =
geheel naakt, sneeuwwit = erg, zuiver wit). En een zuiver compositum
hebben we in: Het stof lag er vingerdik. Doch nu niet een subst., zoals er
in de vorige Opm. voorkwamen, maar een adj. van maat. We kunnen hier
ook niet met de bij subst. passende woordjes een of geen konstrueren,
of vinger wordt weer een subst. en dik een afzonderlik adj. (zie hiervoor).
Zo is ook torenhoog een samengesteld bijvnw. van maat in: De balen
katoen lagen er torenhoog. Vgl. Torenhoge stapels goederen lagen in de
magazijnen.
O p m . 5. Vergelijken we: Lang is hij in zijn nieuwe woonplaats niet gezond
geweest met Een hele tijd lang ging 't goed met zijn gezondheid, maar
tegenwoordig is 't helemaal mis met hem, dan vinden we in 't tweede
voorbeeld eenzelfde woord lang als in 't eerste; beide zijn natuurlik
bijwoorden. In de tweede zin is lang nader omschreven of beperkt door
een hele tijd. Vgl. Drie dagen lang stond 't water in 't overstroomde dorp.
Tijd is een subst., lang een adv. Zo ook kunnen we tijd een subst. en lang
een adv. noemen in: Een tijd lang wassie gezond; als we namelik tijd en
lang met een kleine pauze tussen beide en nagenoeg of geheel met
dezelfde nadruk uitspreken. Maar we kunnen ook tijd en lang in eens
uitspreken, dikwels met de hoofdtoon op tijd en de bijtoon op lang; b.v.:
Ik was een tíjdlàng in Frankrijk. Dan hebben we met een samenstelling
te doen (vgl. Ik was een tijdje in Frankrijk) en wel met een subst van tijd.
Vgl. Ik was een jaar in Frankrijk.
O p m . 6. We hebben in de voorafgaande 5 Opmm. er op willen wijzen,
dat we in al de daarin genoemde gevallen - uitgezonderd misschien in
de eedsformule, zie Opm. 2 - niet te doen hebben met attriebutieve adj.,
die post positum staan, maar òf met prediekatieve adj. òf met leden van
een samenstelling. Slechts een oppervlakkige waarneming kan hier op
een dwaalweg brengen; en daartegen hebben we willen waarschuwen.
Feit is namelik dit, dat de levende Nederlandse spreektaal geen zuivere
adj. in attriebutief gebruik post positum heeft. Attriebutieve zuivere adj.,
onmiddellik achter een zelfstnw., kunnen slechts in kunsttaal (bij dichters
en in de eedsformule) voorkomen.
Onmiddellik achter subst. komen alleen voor bijvl. bijw., zoals we er
hiervoor op blz. 111 hebben genoemd: De kamer boven, en dgl.
En verder kan alleen onmiddellik achter subst. of pronom. staan een
attriebutief pronomienaaladjektief, als men namelik in zulke gevallen van
een adj. wil spreken en niet liever van een voornw. of van een lid van een
samenstelling. We bedoelen gevallen als: De dief zelf heeft het gestolene
teruggebracht. De mens alleen zou tegen de machtige natuur niet veel
kunnen uitrichten. Ik zelf (of ikzelf) heb 't gezien. Zij alleen waren er bij.
Dat alleen is reeds voldoende om hem te bevorderen.
O p m . 7. Met de laatste voorbb. in de vorige Opm. zijn te verge-
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lijken: De dief heeft het gestolene zelf teruggebracht. De mens zou alleen
tegen de machtige natuur niet veel kunnen uitrichten. Ik heb 't zelf gezien.
Ze waren er alleen bij. Dat is alleen reeds voldoende om hem te
bevorderen. Hieruit zien we, dat zelf en alleen niet onmiddellik op de
zelfstandigheid hoeven te volgen. Wie deze woordjes als zuivere adj.
voelt, kan hier aan prediek. gebruik denken, omdat de verbinding tussen
zelf en dief, enz. niet zoo eng mogelik is, waarmee gepaard gaat een
andere plaatsing van die woordjes, dan in de opgegeven tiepevoorbeelden
op blz. 161. Maar zuiver prediekatief gebruik hebben we hier toch ook
niet; vgl. met wel zuiver prediekatief gebruik: De mens is, alleen, niet zoo
machtig als verenigd met anderen. We hebben dus noch zuiver attriebutief,
noch zuiver prediekatief gebruik; daarom kunnen we hier o.i. gevoegelik
van prediekatief-attriebutief gebruik spreken. Vgl. nog blz. 168 v.
In: Alleen hij heeft het gezien. Alleen dat is waar zien we alleen als bijvl.
bijw. onmiddellik vóor de zelfstandigheid gebruikt. Of noemen we alleen
hier liever een bijw.? Vgl. Slechts hij heeft het gezien. Maar dan: de kamer
boven, enz.? zie blz. 111. We zien hier weer, hoe moeielik soms de
1)
begrenzing van een woordsoort kan zijn.
Eindelik in de onder 4 genoemde voorbeelden zien we het bijvnw. heel voor 't
zelfstnw. staan, maar er van gescheiden door het bep. lidw. (resp. door het bep.
2)
lidw. er mee verbonden). Zo iets komt alleen bij heel voor en bij geen ander adj.
3)

O p m . Zinnen als: Zo groot een opoffering heeft hij niet verdiend , waarin
het attrieb. adj. voor 't subst. staat met een onbep. lidw. tussen beide, zijn
alleen in de kunsttaal mogelik; in de spreektaal komen ze niet voor. Nu we weten, wat we onder attriebutief gebruik hebben te verstaan, kunnen we kort
zijn over 't p r e d i e k a t i e f gebruik van 't bijvnw. Wordt namelik een adj. niet
attriebutief gebruikt, dan komt het prediekatief voor; 't een sluit het ander uit. Op
een paar overgangsgevallen is dadelik na de volgende voorbb. verwezen.
1. Dit hout is hard. Hij is doof. - Ik voel, dat dit hout hard is.
2. De pasjent wordt weer gezond. Deze koopman blijft gelukkig in zijn
handelsondernemingen. Dat lijkt wel aardig. Ze heet arm, maar ik geloof 't niet.
- Ik geloof, dat hij gezond wordt.

1)

2)
3)

De inhoud van deze 7 Opmm. is voor 't grootste deel ook in de ‘begrenzing van het
bijvnw.’ (blz. 109/16; zie nog 't slot daarvan) thuis te brengen. Om 't verband en ter
vermijding van herhalingen is echter niet alles bij de begrenzing behandeld, wat er toe
behoort.
Vgl. noot 1 op blz. 161.
Vgl. T e r w e y , § 272. B o s , Neerlands taal I, § 8; e.a.
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3. Dat bleek onmogelik (te zijn). Hij scheen gelukkig (te zijn), maar was in
werkelikheid diep te beklagen. - Ik dacht niet, dat die oplossing zo moeielik zou
blijken (te zijn).
4. Het touw zit vast. Hij voelde zich toen gelukkig. Zijn broer is ziek thuis gekomen.
- Ik zag, dat het touw vast zat. Toen ik mijn zieke broer telkens magerder en
ouder terugzag, moest ik ten laatste wel geloven, dat hij niet lang meer zou
leven.
5. De bode kwam ademloos aanlopen. - Ik zag de bode ademloos komen
aanlopen.
6. Ik ben benieuwd naar de laatste oorlogstijdingen. We zijn besloten, de
tentoonstelling te gaan bezoeken. - Nu ben ik 't spoor bijster. Toen hij zijn werk
klaar had, ging hij wandelen.
7. En toen ik, (weer wat) uitgerust, nog een uurtje voortging, kwam ik op de plaats
van mijn bestemming aan. Bleek van schrik liepie op me toe.
8. De lamp is aan. 't Werk is af. (Zie blz. 112/3).
Deze voorbeelden zijn in verschillende rubrieken ingedeeld, zoals we dit ook met
de voorbb. voor attrieb. adj. hebben gedaan. Er zijn voor 't prediekatief gebruik van
't bijvnw. misschien nog wel meer rubrieken op te geven; maar onvolledigheid schaadt
hier te minder, omdat in de grote verscheidenheid van tiepevoorbeelden op 't gebied
van 't bijvnw. zulke met attrieb. adj. (zie bl. 161) en evenzo die met prediek.-attrieb.
adj. (als men deze niet tot de attrieb. wil rekenen; zie blz. 166 Opm. 7 en blz. 169)
gemakkelik zijn te onthouden en in alle andere immers prediek. adj. voorkomen.
Doch we willen deze mechanies-praktiese regel laten rusten: het wezenlike
kenmerk van alle prediekatieve adj. is dit, dat ze nooit zo eng mogelik met het
1)
bijbehorende zelfstandige begrip verbonden zijn. Hiervóor, bij de bespreking van
't attrieb. adj. is daarop reeds enkele keren gewezen. Het bijvoeglik begrip treedt in
prediekatief gebruik nadrukkeliker, zelfstandiger op als in attriebutief gebruik.
Grammaties vindt die meerdere zelfstandigheid zijn uitdrukking daarin, dat het
prediek. adj. nooit dierekt met 't subst. is verbonden, of, om duideliker te zijn, 't
prediek. adj. is steeds door iets met betekenis van 't subst. gescheiden: door een
2)
werkwoord of door een pauze . B.v.: Hij is

1)
2)

Vgl. blz. 161, noot 2, de aanhaling uit S w e e t ; en verder V a l e n t i n e t.a.p.: ‘The
[predicative] Adjective is thought of as independent of the Subst.’
Dit zijn grammaties-logiese middelen, die steeds andere begrippen meer of min uiteen houden;
en ze hebben altijd betekenis, inhoud. - Daarentegen is het bep. lidw. in verreweg de meeste
gevallen een woordje zonder betekenis, zonder inhoud, niets dan een vormwoord, zouden
we kunnen zeggen. Zeker is dit het geval in Karel de Stoute (vgl. Charles-Quint, Carolus
Magnus > Charlemagne) e. dgl. en in heel de stad, enz. (zie blz. 162/163). Daarentegen niet
in: De bijbel is voor mij hét boek. Ook nog niet in: Dat zegt de schrift (= de heilige schrift = de
bijbel). Maar wel in: De roos is een bloem. Vgl. Eerlikheid is een deugd.
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gelukkig. Hij leeft gelukkig. Hij kwam ziek thuis. - En toen de moeder, afgetobd,
eindelik te bed ging, bleek 't spoedig, dat ze te overspannen was om in te kunnen
1)
slapen. Vermoeid van 't werk gingie wat liggen . Ten slotte wijzen we nog op gevallen als de volgende:
1.
Dit schrift is 't volle. Het mooie schrift is 't volle. Die spijkers zijn de goeie.
Dit boek is 't verkeerde. - Ik merkte, dat het meegebrachte boek het verkeerde
was.
2.
Mijn appel is de grootste. De mooiste vruchten zijn niet altijd de lekkerste
3.
In een geval als 't eerstgenoemde. Zo'n mooi werk als het besprokene bezit
2)
ik niet .
We vinden hier overal bijvnw. als ‘naamwoordelik deel van 't gezegde’, dus
3)
kortweg: als prediekaat. Bijgevolg zijn die bijvnw. prediekatief gebruikt . Maar zuiver
prediekatief zijn ze toch niet; vgl. Dit schrift

1)

2)

3)

Met opzet vermijden we opgave van plaats bij 't prediek. adj., daar die niet maar zo met een
paar woorden is op te geven; bij 't attrieb. adj. ging dit makkeliker. Een prediek. adj. kan
velerlei plaatsen in de verschillende gevallen innemen, maar in elk biezonder geval neemt
het een vaste plaats in, even goed als 't attrieb. adj. Het kan dus niet van plaats veranderen
zonder wijziging in betekenis of voorstelling. Van prediek. adj. te zeggen, dat ze ‘vrij in den
zin staan’ (vgl. K a a k e b e e n , Bekn. Nedl. Spraakl. 1890, § 68), achten we dan ook niet
gelukkig uitgedrukt en de viva vox zal daarbij niet zo zeer hebben te verklaren als wel er voor
te zorgen, dat verwarring wordt voorkomen. Ook met het begin van § 67 bij K a a k e b e e n
zijn we 't niet eens. Het opgeven van de plaats als criterium voor de onderscheiding van
attriebutieve en prediekatieve bepalingen houden we bepaald voor verkeerd: 't raakt het
wezen niet en zo licht is 't inkorrekt.
Ook zinnen als: Deze kaart is een oude, die daar ook, maar deze niet. De toren van Rotterdam
is een hoge; die van Utrecht een hogere; de Eiffeltoren is de hoogste, horen hierbij. Zo
gevormde prediekaten komen in 't Nederlands niet vaak voor (zie ook T. en L. II, blz. 19/20
en de noot op blz. 20/1), zeker niet in de spreektaal. 't Duits is er rijk aan. Alleen bij (gedachte
= gevoelde) groepering in een bepaalde kategorie en bij adversatieve vergelijking (komparasie)
worden ze gebruikt.
In 't laatste voorb. onder 2, op blz. 161 is een klein ook ‘naamwoordelik deel van 't gezegde’;
maar het bijbehorende zelfstnw. geluk is hier weggelaten, omdat het in de vorige zin pas was
genoemd en dat zelfstnw. om het parallellisme tussen beide zinnen weg kon blijven
(samengetrokken zin!). Zonder de voorafgaande zin zou achter klein het zelfstuw geluk niet
kunnen wegblijven. - Hierboven daarentegen hebben we in 1 en 2 enkelvoudige zinnen en
onder 3 wel, als men wil, meervoudige, maar in geen geval parallellen. (O.i. is 't juister de
zinnen onder 3 ook enkelvoudig te noemen.)
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is vol. Mijn appel is 't grootst. Hieruit volgt, dat de adj. in de gegeven voorbeelden
ook een attriebutief karakter hebben, wat nog daardoor steun verkrijgt, dat achter
1)
die adj. het te voren genoemde subst. (meestal) kàn volgen ; b.v. De mooiste
vruchten zijn daarom nog niet altijd de lekkerste vruchten. Doch eerst dan hebben
we zuiver attriebutief gebruik; zo ook in: Dit is 't volle schrift, enz.
't Komt ons voor, dat uit het voorafgaande dit blijkt, dat we in alle drie gevallen te
doen hebben met bijvnw., die noch zuiver attriebutief, noch zuiver prediekatief zijn.
Omdat (gewoonlik) een zelfst. kàn volgen, en omdat ze (zo mogelik) verbuigen,
worden ze, vergissen we ons niet, algemeen attriebutieve adj. genoemd. Er moet
meer in de grammatieka onder éen naam doorgaan, wat niet geheel gelijksoortig
is, en zo kunnen we met die benaming ook wel vrede hebben. Toch dunkt ons de
naam prediekatief-attriebutief juister. (Vgl. blz. 166, Opm. 7.) En wie bij attriebutief
blijft, heeft van onze gevallen een biezondere rubriek te maken, heeft ze in 't
biezonder te bespreken en kan ze maar niet zo in éen adem met de andere gevallen
2)
van attriebutieve adj. noemen . We menen nu genoeg over de begrippen attriebutief gebruik en prediekatief
gebruik van 't bijvnw. te hebben gezegd, om tot de beantwoording van de vraag
over te gaan, of alle bijvnw. op deze twee manieren kunnen voorkomen, en zo neen,
welke dan alleen attriebutief, welke alleen prediekatief gebruikt worden. Omdat een
adj., dat prediekatief-attriebutief gebruikt is, steeds ook zuiver attriebutief kan
voorkomen, volstaat de naam attriebutief voor deze beide gevallen.
Als r e g e l nu is aan te nemen, dat een bijvnw. z o w e l a t t r i e b u t i e f a l s
p r e d i e k a t i e f kan voorkomen. Uitsluitend attriebutieve en uitsluitend prediekatieve
adj. zijn de afwijkingen van deze regel. U i t s l u i t e n d a t t r i e b u t i e f komen voor:
1. de stoffelike bijvnw.: b.v. een stenen huis; een lakens pak.
2. de bijvnw. van plaats, richting en tijd: b.v. in gindse hoek; op de bovenste plank;
in de buitenste duisternis; - de zijdelingse, achterwaartse,

1)
2)

We verwijzen naar T. en L., vorige jaargang, blz. 107.
Met opzet hebben we niet gevraagd, of de adj. hier inherent zijn of niet. Ook in dit opzicht
dunkt ons, staan onze gevallen (min of meer) op grensgebied. Maar een uiteenzetting daarover
zou wijdlopig en vooral subtiel worden, en misschien niet eens duidelik genoeg zijn; daarom
laten we 't liever aan belangstellenden over, hun gevoel zelf te raadplegen.
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1)

schuinse beweging; - de hedendaagse beschaving ; dat is dagelikse kost; tot
2)
op de huidige dag; de jaarlikse kollekte .
3. de met plaatsnamen samenhangende bijvnw. op -er; b.v. Haarlemmer olie;
Deventer koek; de Rotterdammer koerant.
O p m . 1. De van plaatsnamen afgeleide bijvnw. op -s, benevens de
bijvnw., die op -s van persoonsnamen zijn afgeleid, zijn ook veelal slechts
attriebutief te gebruiken; maar prediekatief gebruik is niet geheel
3)
buitengesloten . Zo kunnen we naast: de Zwolse koerant, de Nederlandse
regering, Hollandse kaas, of naast: de Juliaanse tijdrekening, het
Erasmiaans gymnasium, de Lutherse bijbelvertaling niet zetten: de koerant
is Zwols, enz. of de tijdrekening is Juliaans, enz.
Maar wel kan men zeggen: Dat is weer echt Frans, Haags, Amsterdams,
Zwols; en ook: Die uitdrukking is echt Luthers. Dat is weer iets zuiver
4)
Bilderdijks, Catsiaans , zowel naar inhoud als naar vorm, e. dgl. m.
O p m . 2. Er zijn ook nog andere voorbeelden te geven van uitsluitend
attriebutief gebruik, maar die we niet onder een of meer regels kunnen
samenvatten. We kunnen b.v. niet zeggen: Dat boek is verkeerd en wel:
Dat is 't verkeerde boek of Dat boek is 't verkeerde. (Zie blz. 168.) Ook
niet: Die burger is gezeten, maar wel: Die burger is een gezeten man of
't Is een gezeten lurger. Evenmin: Die schurk is godvergeten, maar wel:
Dat is een godvergeten schurk (waarnaast wordt gehoord: een
godrergetense schurk, dus zuivere adjektief-formasie; - analogie!). En zo
zullen er wellicht nog wel meer te vinden zijn.
Ook zijn hierbij te voegen de volgende voorbeelden: Roerend goed;
onroerend goed; de vallende ziekte; een stilzwijgende voorwaarde;
brekende waar; ijlende koorts; een vanzelfsprekende veronderstelling;
de betrokken ambtenaar; een zittend leren; een zittende levenswijs.
In de eerste afdeling zijn bijvnw. met de vorm van een verl. deelwoord;
in de tweede zulke met de vorm van een tegenw. deelwoord. De verl.
deelw. hebben hun werkwoordelike betekenis geheel verloren. De tegenw.
deelw. staan in een ongewone betrekking tot het volgende zelfstnw. Het
trekkende paard is het paard, dat trekt; maar roerend goed is geen goed,
dat roert, maar dat geroerd, d.i. in beweging gebracht kan worden; en de
vallende ziekte is niet de ziekte, die valt, maar de ziekte, die de zieke
herhaaldelik doet vallen. En zoo verder: een

1)
2)

Vgl. de moderne beschaving, kunst. Maar: Dat is modern, opp. ouwerwets.
Maar bijvnw., die ‘de wijze der werking’ aanduiden, kunnen ook prediekatief worden gebruikt;
b.v. 't Eksamen was mondeling, niet schriftelik. De opklimming is trapsgewijs. De voordracht,
o

3)
4)

zijn manier van spreken was natuurlik. T e r w e y , § 105, 4 en K o e n e n , § 178b, kennen
zulke adj. alleen in attriebutief gebruik.
Wat T e r w e y e.a. niet kennen.
Hier is de vorming op -iaans!
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ieder kan gemakkelik in de nog volgende voorbeelden de betrekkingen
spraakkunstig verduideliken.
O p m . 3. Zie ook nog wat over heel is gezegd op blz. 163. En zo zijn er
wel meer gevallen, die niet onder regels zijn te brengen. De bijvnw., die u i t s l u i t e n d p r e d i e k a t i e f gebruikt worden, zijn:
1. alleen (een ander als voorkomt in Opm. 6 en 7 op blz. 165 en 166), anders,
beu, beducht, behept, benieuwd, bestand, bijster, braak (voor wie in braak + land
1)
een compositum ziet; vgl. blz. 110), deelachtig, gedachtig, gewaar , gewend,
handgemeen, hoe, indachtig, jammer, kwijt, meester, onpasselik, onwel, schuld,
stilletjes, tuk, wars, wel, wèl (zie blz. 113), welletjes, zo. Voorbeelden: Ben je alleen?
't Is niet anders. Ik ben 't beu, zo voor niets te werken. Hij is beducht, dat dat zaakje
niet goed zal aflopen. In Oostenrijk is men voor nog meer aardbevingen beducht.
Da's een lelike gewoonte, waarmee je behept bent. Ze was benieuwd naar de uitslag
van 't eksamen. Wie is er op de duur bestand tegen laster? Je bent nu 't spoor
helemaal bijster. Dat land ligt braak. Ik heb zijn hoge gunst maar niet deelachtig
kunnen worden. Wees gedachtig aan onze afspraak. Ik geloof, dat ik de kust gewaar
word. Hij is dat niet gewend. Hij is daaraan niet gewend. De jongens werden
handgemeen. Hoe is 't nu met je? Wees indachtig aan mijn woorden. Wees de
lessen indachtig, die je ouders je meegaven op je levensweg. 't Is jammer. Ben je
je potlood kwijt? Hij is zijn vak meester. Ze werd onpasselik in die broeihitte. Ik ben
onwel. Jij alleen bent schuld, dat alles zo slecht is afgelopen. 't Is stilletjes in de stad
vandaag. Ben je tuk op kompliementjes? Ik ben wars van al dat gekibbel en die
muggezifterijen. Ben je weer wel? Dat is wèl, welletjes. 't Is zo.
2. de volgende bijvnw., maar alleen in een bepaalde betekenis: bedacht, bereid,
besloten, gereed, getroost, gewoon, klaar, machtig, moe. Voorbeelden: Ik was op
zo'n vraag niet bedacht. (Vgl. De door het bestuur bedachte middelen, tot stijving
van de societeitskas, konden geen van alle de goedkeuring van de vergadering
wegdragen.) Ik ben bereid, je

1)

o

K o e n e n , § 180, Opm. 3 , beschouwt gewaarworden ‘als éene eenheid’, d.w.z. als een
samenstelling. 't Kan waar zijn, maar dan zijn er nog heel wat meer composita met worden
en zijn. En in elk geval is, wat er op volgt, een sofisme: ‘vandaar dat het w.w. gewaarworden
als transitief w.w. wordt behandeld’. Waarom staan in die spraakkunst dan ook niet deelachtig
worden, kwijt zijn, meester zijn e. dgl. m. als transitiva genoemd? Ik ben mijn geld kwijt is in
dit opzicht toch zeker wel hetzelfde als: Ik word het schip gewaar. We zoeken hier tevergeefs
naar konsekwensie; en al was er die geweest, dan nog konden we de noodzakelikheid voor
zo'n radiekale kreasie van transitiva niet inzien.
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te helpen. (Vgl. Dat zijn goed bereide spijzen.) We zijn besloten, het nog eens te
proberen. (Vgl. Een besloten vergadering.) Ben je gereed om mee te gaan? (Vgl.
Dat was voor hem een gerede aanleiding om over de zaak te beginnen.) De jongen
was heel getroost over 't wegvliegen van zijn mees; hij wist, dat hij toch gauw weer
een andere zou krijgen. (Vgl. De spoedig getrooste famieliebetrekkingen wachtten
niet lang met de erfenis te delen.) Aan zulke taal zijn we hier niet gewoon. (Vgl. Dat
is de gewone loop van zaken.) Ik ben klaar om op te stappen. (Vgl. Ik houd er van,
klare wijn te schenken.) Hij is zijn handwerk nog niet goed machtig. (Vgl. Er was
eens een machtig koning.) Hij was zijn leven moe. Ik was 't moe, langer te wachten.
(Vgl. De moeie leden uitstrekken.)
3. de bijvnw. en bijwoordelike bijvnw., die op blz. 112/3 zijn genoemd, met
uitzondering van aan, toe en uit; als de ane kachel, de toee deur en de uite kachel
(vgl. blz. 112) tot het beschaafde Nederlands is te rekenen. Voorbb. zie blz. 112/3.
Tans is aan de beurt

De verbuiging van het bijvoeglik naamwoord.
Ze staat in 't nauwste verband met het sintakties gebrnik, in zoverre namelik als er
alleen van verbuiging sprake kan zijn, wanneer het bijvnw. attriebutief (resp.
prediekatief-attriebutief) voorkomt.
In z u i v e r p r e d i e k a t i e f gebruik blijft het adj. s t e e d s o n v e r b o g e n .
Voorbb. zie blz. 166/167. Maar ook een attriebutief adj. kan onverbuigbaar zijn. Zo blijven s t e e d s
onverbogen:
1. de van plaatsnamen afgeleide bijvnw. op -er, of die we voor ons gevoel daarmee
op éen lijn stellen; b.v. de Amsterdammer krant (vgl. Amsterdam); Haarlemmer olie
(vgl. Haarlem); de Leeuwarder mart (vgl. Leeuwarden); Deventer koek (vgl.
Deventer).
O p m . Komen zulke woorden in straatnamen e. dgl. voor, dan zijn 't delen
van samenstellingen, ook in schrift; b.v. de Vuchterstraat, de Vuchterdijk,
de Haarlemmerdijk, de Deventerstraat.
1)

2. de stoffelike bijvnw. op -en; b.v. de houten kast; het stenen huis; ijzeren kasten.

1)

Onder verwijzing naar blz. 115, noot 4 en in de vorige jaargang naar blz. 100/1 willen we ook
hier niet verzwijgen, dat het in 't beschaafde Nederlands zeer gebruikelik is, van de stoffelike
bijvnw. op -en de n niet uit te spreken, dus te zeggen: de houte kast, het stene huis, ijzere
kasten. - In 't algemeen is als regel op te geven, dat de beschaafde Nederlanders grotendeels
niet -en uitspreken, maar -e, net gelijk of 't buigingsuitgang of woordvormend element is.
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3. de bijvnw. linker en rechter, benevens rosa, lila en rose; b.v. De linker hand, de
linker helft; de rechter zij, de rechter hoek. Het rosa lint aan uw hoed is wat
verschoten. Het lila kleed staat haar goed. Een rose japon; het rose lint.
O p m . Rechter en linker worden ook wel als delen van een samenstelling
gevoeld en als zodanig geschreven: de linkerzij, de rechterhand, enz.
Van rosa hoort men ook wel eens de verbogen vorm: de rosae japon, het
rosae lint.
Rose kan niet verbuigen, omdat het reeds de uitgang -e heeft. (Zie het
kenmerk van verbuiging bij de adj. wat verder op deze blz.)
4. het bijvnw. heel, dat door het bep. lidw. of een voornw. van het zelfstnw. is
gescheiden; b.v. Heel de boel was in de war. Heel 't dorp stond in brand. Ik heb
1)
heel dat boek gelezen en er heel wat moois in gevonden.
O p m . In: De zwartbonte koe. De Frans-Duitse oorlog. De rood, wit en
blauwe vlag en dgl. zijn zwartbont, Frans-Duits en rood, wit en blauw
composita, het eerste ook in schrift, het laatste niet; maar men schrijft
ook wel rood-wit-(en)-blauw: de koppeltekens drukken dan, evenals in 't
tweede voorbeeld, samenstelling uit. Naar de algemene regel verbuigt
alleen het laatste lid der samenstelling. Nu we de gevallen van onverbuigbaarheid hebben gehad, kunnen we tot de
v e r b u i g b a a r h e i d overgaan, waarbij ter vergelijking dikwels onverbuigbaarheid
moet worden betrokken.
Maar vooraf de vraag beantwoord: Wanneer noemen we een bijvnw. verbogen?
Als het de uitgang -e heeft aangenomen.
Allereerst volgen de gevallen, waarin het adj. s t e e d s v e r b o g e n is:
1.
als het met het voorafgaande bep. lidw. op het zelfstnw. volgt; b.v. Karel de
Kale, Filips de Goede (zie blz. 161 onder 3).
2.
als het met het voorafgaande bep. lidw. prediekatief-attriebutief gebruikt is.
Voorbb. zie blz. 168: Dit schrift is 't volle. Mijn appel is de grootste. In een geval
als 't eerstgenoemde. Enz. Aan de overblijvende biezonderheden omtrent de verbuiging van 't adj. willen we
enkele opmerkingen van algemene aard laten voorafgaan. Daar we die opmerkingen
zoveel doenlik door voorbeelden zullen verduideliken, zal op deze vooropstelling
metodies wel niet veel zijn af te dingen; en we bekorten er de behandeling van de
fleksie van 't adj. mee.

1)

Let op de verschillende betekenissen van heel in deze zin! Vgl. nog: Ik heb wat of iets heel
moois gelezen. Ik was heel alleen.
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Naar 't ons voorkomt, zijn er vier faktoren, waarmee bewust-onbewust rekening
wordt gehouden bij de (al of niet) verbuiging van bijvnw., t.w.:
o

1)

1 . het g e s l a c h t (: onzijdig of niet-onzijdig ) van de bijbehorende zelfstandigheid;
o

2 . het al of niet voorkomen van een b e p a l e n d w o o r d (= determinativum:
dus niet bijw.!), en welk;
o

3 . dialektiese invloed;
o

4 . ritme.
De beide eerste faktoren zijn van oudsher bekend en worden geïllustreerd door
de volgende voorbeelden:
o

Voor 1 .: U hebt me met uw komst groot genoegen gedaan. Er heerst grote nood
in dat vissersdorp. Een hoog huis. Een hoge boom.
o

Voor 2 .: Groot verdriet. Het mooie verschiet. Mijn vriend woont in een groot huis.
Het grote huis daar op de hoek is van mijn oom. Wat de beide andere faktoren betreft, zo beginnen we met de bekentenis, dat we
die niet altijd kunnen aantonen, ja dat we zelfs in de meeste gevallen daartoe niet
in staat zijn. Toch geloven we, dat ons ‘ignoramus’ in geen verhouding staat tot de
feitelike betekenis van deze faktoren voor de verbuiging van 't bijvnw. Enkele
goudkorrels doen ons vermoeden, dat de bodem rijk is aan goud; wie delft er mee?
Met betrekking tot de dialektiese invloed herinneren we in de eerste plaats aan
e

hetgeen Gallée op blz. 127, 2 kolom over de drie grote dialektgroepen in ons land
heeft gezegd: ‘Over wat Friesch, wat Saksisch, wat Frankisch is kan men nog heel
weinig zeggen; vooral de scheiding der beide laatste dialecten is uiterst moeilijk...
Wij zijn [voor “bepaalde aanwijzingen”] nog niet ver genoeg gevorderd met onze
kennis der beide [laatstgenoemde] dialecten.’ Maar al weten we dan ook nog heel
weinig, veel te weinig, van de drie grote dialektgroepen, toch kunnen we niet zelden
een beschaafde Fries van een beschaafde Saks of van een beschaafde Frank
onderscheiden, m.a.w. toch merken we invloed van deze dialekten op de beschaafde
Nederlandse spreektaal. En doet zich bovendien niet in Brabant, toenemend naar
de Belgiese grens, op 't Frankies de invloed van 't Vlaams gelden, waardoor dikwels
de beschaafde Brabander zich kenbaar maakt in onderscheiding van andere
Franken? Om maar iets te noemen: de aangesproken persoon gij, ge

1)

We noemen in ons verband een zelfstnw. onzijdig, als er het voor kan staan, nietonzijdig, als
e

de er aan kan voorafgaan. Juister zou 't daarom zijn als 1 factor te noemen: de onderscheiding
van de-subst. en van het-subst. Want het geslacht der zelfstnw. wordt niet uitsluitend door
voorafgaande determinativa bepaald; hierover zal Dr. Kollewijn in deze jaargang uitvoerig
e

handelen. (Vgl. reeds 2 jg., blz. 22/50.)
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i

i

(dial. gê , ge); en de deminutiva op -ke (dial. mê ske = meisje, meske = mesje,
u

b ômke = boompje, enz.). Zo wagen we te veronderstellen, dat ook in de verbuiging
van 't bijvnw. de Nederlandse dialekten verschillen zullen hebben aan te wijzen,
welke weer inwerken op de beschaafde Nederlander, die, zoals wel de meesten,
eenigsins onder de invloed van zijn dialekt spreekt.
Een voorbeeld van dialektiese invloed dient echter te worden opgegeven. De
niet-friese Nederlander zegt: houte(n) kasten, stene(n) huizen, e. dgl. (zie blz. 172);
maar uit de mond van een beschaafde Fries kan men horen: houtene kasten, stenene
huizen; ook soms zelfs in 't enkv.: de houtene kast, het stenene huis. Vgl nog blz.
179. Over het ritme menen we dit te mogen zeggen: Als regel is aan te nemen, dat
niet meer dan twee toonloze lettergrepen in 't spreken op elkaar kunnen volgen.
Van drie opeenvolgende lettergrepen, die niet de hoofdtoon dragen, heeft meestal
een van de drie de bijtoon. Drie (of meer? zie blz. 177 noot) opeenvolgende toonloze
1)
lettergrepen zijn zelden . We kunnen dus de volgende ritmiese schemaas opzetten:
Hierbij moeten we nog dit opmerken: Ritme is in 't gewone spreken een vermijden
van meer dan twee opeenvolgende beklemtoonde en van meer dan twee
opeenvolgende toonloze lettergrepen. Maar ‘lettergreep’ is hier niet in de
logies-etiemologiese (d.i. in de gewone) betekenis van 't woord te nemen, doch in
de foneties-ritmiese.
Heel dikwels zal een lettergreep aan beide opvattingen beantwoorden; zo b.v. in:
2)
een gróot húis, gróte húizen, enz. .
Maar niet altijd. Nemen we b.v. De uitvoerigere berichten zijn verschrikkelik om
te lezen. De uitspraak van 't adj. met uitgangs-e kan in de verbinding uitvoerigere
berichten voorkomen (vgl. blz. 178). Als we nu aannemen dat de lettergreep -ri- de
bijtoon draagt, dan nog blijven er, logies-etiemologies gesproken, drie lettergrepen
over, die achter elkaar voorkomen, en die alle drie toonloos zijn. In werkelikheid,
d.i. bij 't spreken zelf, is 't echter anders. Daar wordt de eerste e nagenoeg of geheel
gereduceerd tot een overgangsklank (= glide

1)

2)

We onderscheiden maar eenvoudig hoofdtoon, bijtoon en toonloos, ofschoon met die woorden
niet iets stabiels wordt uitgedrukt en ook de verschillen er tussen variëren kunnen. Vooral is
de grens tussen bijtoon en toonloos niet altijd makkelik te trekken.
We zullen boven de toonloze lettergrepen geen teken zetten, omdat de nodige tiepen daarvoor
ontbreken, en het bijmaken geen bepaald vereiste is, daar 't ook zonder het teken wel gaat.
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= Gleitlaut = son transitoire) tussen g en r, zodat er foneties-ritmies maar twee
lettergrepen overblijven. Als we de gereduceerde e als e voorstelleu, dau hebben
we dus ritinies: uìtvóerìgẹre beríchten; de klankverbinding -rìgẹre geldt ritmies voor
twee lettergrepen.
En wanneer de lettergreep -ri- toonloos wordt gesproken, dus als -re-, wat ook
(en naar we menen zelfs 't meest) voorkomt, dan wordt de e in be- nagenoeg of
geheel tot een overgangsklank gereduceerd, zodat dan berich- ritmies voor éen
lettergreep geldt; zó dus: uìtvóerigẹre bẹríchten. Of ook de i en de e in -rigeondergaan reduksie, zodat -vóerịgẹre voor twee lettergrepen geldt; dan hebben we
bijgevolg: uìtvóerịgẹre beríchten.
Daarnaast kan ook voorkomen reduksie van de i tot een glide en wegval van de
verbuigings -e, dus uìtvóerịger beríchten, waarin -vóerị- ritmies éen lettergreep is.
Ritmies wordt dus het getal van twee opeenvolgende toonloze lettergrepen in
geen van de vier mogelikheden overschreden.
Volgt daarentegen geschriften, waarin de e van de eerste lettergreep niet kan
worden gereduceerd, omdat de natnur van de volgende konsonant (s) dit niet toelaat
1)
in 't Nederlands , dan horen we ook slechts: uìtvóerìgẹre geschriften, uìtvóerịgẹre
geschríften of uìtvóerịger geschriften. Hier hebben we dus éen ritmiese mogelikheid
minder.
Nu menen we waar te nemen, dat in het volmaakt ongedwongen spreken geregeld
wordt gezegd: uitvoeriger geschriften, en veelal ook uitvoeriger berichten, maar
daarnaast toch ook uitvoerigere berichten. Is die waarneming juist, dan volgt daaruit
als regel voor de verbuiging van 't adj.: uitvoeriger blijft onverbogen als geschriften
volgt, het kan onverbogen blijven, maar kan ook verbogen worden, als het aan
berichten voorafgaat. En waardoor ontstaat dit verschil? Doordat in het eerste geval
een s op de toonloze lettergreep ge- volgt, terwijl in 't laatste geval na het toonloze
be- een liquida (r) komt. Voor het ritme is 't dus volstrekt niet onverschillig, welke
klanken op elkaar volgen.
Een ander voorbeeld: Voor de onvermijdelike gevolgen moet je maar zelf instaan
Hoe ziet het er hier ritmies met onvermijdelike gevolgen uit? Draagt. -li- de bijtoon,
dan zijn deze twee gevallen mogelik: onvermíjdelìke gevólgen of onverṃi dẹlìke
gevolgen. In beide gevallen volgen niet meer dan twee toonloze lettergrepen op
elkaar. Maar draagt

1)

Vgl. de vele anlautende gr- in 't Nederlands (: graag, grief, grauw, grap, gras, enz.),
waartegenover nergens gs- of gz- staat, maar ges- of gez- (: geslacht, geschil, gespuis,
gezicht, gezocht, enz.). Ook is hier dadelik te noemen de andere liquida l: glad, gleuf, glijden,
gloed; geloven (= geloven, vgl. hd. glauben).
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-li- niet de bijtoon, dan kunnen we niet anders skanderen als zo: onvermíjdelike
gevólgen, dus met drie opeenvolgende toonloze lettergrepen. De verbogen vorm
van 't adj. blijft in elk geval intakt.
Hoe verklaren we ons deze mogelikheid, dat hier drie toonloze lettergrepen op
elkaar volgen? O.i. daaruit, dat de regel: het bijvnw wordt in 't meerv. verbogen (zie
blz. 178) sterker werkt als de ritmiese regel. Daar staan immers ook andere gevallen
naast, waarin het adj. reeds ter wille van 't ritme onverbogen voorkomt en er toch
drie toonloze lettergrepen op elkaar volgen; b.v. de ongebruikeliker gereedschappen
of de ongebruikeliker geschiedbronnen, die, als -li- geen bijtoon draagt, toch wel zo
te skanderen zijn: de ongebrúikẹliker geréedschàppen, de ongebrúikẹliker
1)
geschiédbrònnen . Is 't misschien ook van invloed op het ritme of 't een of ander woord in de zin een
emfatiese klemtoon krijgt? Ten slotte moeten we nog hierop wijzen: Als een Nederlander, die beschaafd
spreekt, maar toch onder inwerking van zijn dialekt, uaar een andere streek van
ons land verhuist, waar een ander dialekt wordt gesproken en waar de beschaafden
dus veelal onder inwerking van dat dialekt Nederlands spreken, dan zal 't licht
gebeuren, dat hij langzamerhand onder de invloed van het voor hem nieuwe dialekt
komt. Van dat ogenblik af aan is zijn beschaafd Nederlands aan de inwerking van
twee dialekten blootgesteld en zal hij, waar dit tot verschillen in de fleksie van 't adj.
moet leiden, nu eens volgens dit, dan weer volgens dat dialekt de adjektiefvorm
gebruiken. Voegen we hierbij de uit ritmiese oorzaken dikwels mogelike
tweevormigheid van 't adj. (zoals we hiervóor zagen), dan zal 't wel voor een ieder
duidelik zijn, hoe 't mogelik is, dat de vorm van een bijvnw. in dezelfde opeenvolging
van woorden bij hetzelfde indieviedu op verschillende ogenblikken verschillend kan
zijn, of m.a.w. hoe 't mogelik is, dat een en dezelfde persoon zowel de verbogen
als de onverbogen vorm (en omgekeerd) van 't bijvnw. kan gebruiken. Als we nu in 't vervolg geen variasies opgeven, of de ene vorm ge-

1)

't Komt ons voor, dat vooral de (zo dikwels gebruikte) komparatieven variabel zijn, en we
zoeken de oorzaak daarvoor bij de liquida r. Vgl. hierboven. - Een vracht van materiaal en
scherpe oren zijn nodig, om de werking van het ritme in de spreektaal te kunnen bepalen. Zo
werden we attent gemaakt op kombinasies als: een jammerlike begeleiding, een onvergefelike
begenadiging met de opmerking, dat daarin vijf toonloze lettergrepen op elkaar zouden volgen.
Wij voor ons horen echter telkens -li- niet bijtoon en wijzen ook nog op de mogelike reduksie
van de e in -ge(lei)- en -ge(na)-. Wie heeft het bij 't rechte eind?
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bruikeliker noemen dan de andere, zo bedoelen we daarmee volstrekt niet altijd:
alleen wat we opgeven, komt voor; maar slechts dit: wat we opgeven, hebben we
waargenomen, bij ons zelf en bij anderen. En wie andere waarnemingen heeft
gedaan, zou ons verplichten, ze òf aan ons te doen toekomen, òf ze zelf aan het
tijdschrift op te zenden. De beschaafde spreektaal eist evengoed waarneming door
velen als de geschreven taal. Niemand kan er verder van af zijn dan schrijver dezes,
te menen, dat hetgeen hij aan 't beschaafde Nederlands waarnam, dus hetgeen hij
als norm voor de beschaafde spreektaal opgeeft, niet voor aanvulling en wijziging
zou vatbaar zijn. Geen voorschriften, maar waarnemingen geven we. In 't m e e r v o u d verbuigt het bijvnw. Voorb.: Hoge huizen. De brede onbewoonde
straten. Mijn onvergetelike ouders. Die onvergefelike fouten. Vele achtenswaardige
beambten. Onbeschrijfelike tonelen van ellende. De ergerlikste overtredingen.
Deze regel geldt ook voor de komparatieven met voorafgaand bepalend woord,
ofschoon hier het ritme soms zijn invloed doet gelden, namelik bij de niet-oxytona.
Dus b.v. De ruimere bijdragen zijn zeer welkom. Die grotere onkosten zijn niet te
betalen. In vele kleinere rivieren zit het ijs nog vast. De grotere gevaren bij deze
onderneming moeten ook betaald worden. Maar: De ongebruikeliker woorden moeten
ook opgetekend. De uitvoeriger(e) berichten hebben we gelezen. De uitvoeriger
geschriften over dit onderwerp heb ik er niet op nagelezen. (Vgl. blz. 176.) - Gaat
geen bepalend woord vooraf, dan wordt de verbogen en de onverbogen vorm
promiscue gebruikt, als het adj. oxytonon is, terwijl de onverbogen vorm dan regel
is bij de andere adj. Voorb.: Ruimer(e) bijdragen zijn gewenst. Mooier(e) boeken
zijn er niet. Ik heb nooit liever(e) kinderen gezien. Hij heeft zich aan groter(e) gevaren
blootgesteld als u. Maar: Uitvoeriger berichten worden afgewacht. Verhevener
kunstwerken zag ik nooit.
Daarentegen blijven de niet-stoffelike bijvnw. op -en (voor de stoffelike zie blz.
172 en 175) gewoonlik onverbogen, sommige steeds; alleen onder dialektiese (fri.,
brab.) inwerking wordt bij vele de verbogen vorm gehoord. Voorb. Afgelegen(e)
plaatsen. Dat waren zijn eigen(e) woorden. Meestal: De gewassen kopjes. Open
en gesloten brieven. Steeds: 't Zijn geslagen vijanden. In 't e n k e l v o u d onderscheiden we in de eerste plaats het g e s l a c h t van de
bijbehorende zelfstandigheid, in dier voege, dat een scheiding wordt gemaakt tussen
onzijdige en niet-onzijdige subst. naar het voorafgaande determinativum. (Vgl. blz.
174 en noot). In 't algemeen kan men dit zeggen: Veelal hebben de onzijdige
zelfstnw. het adj. in de

Taal en Letteren. Jaargang 5

179
onverbogen vorm voor zich, terwijl voor de niet-onzijdige subst. meer de verbogen
vorm van het bijvnw. wordt gebruikt.
De niet-stoffelike bijvnw. op -en (voor de stoffelike vgl. hiervóor) blijven voor
onzijdige subst. onverbogen en voor de niet-onzijdige meestal ook; soms onder
dialektiese invloed (fri., brab.) horen we bij de laatste ook verbuiging. Voorb. Het
gewassen servies. De gewassen schotel. De open brief. Een gezeten burger. Maar
ook: De afgelegen(e) plaats. De overleden(e) koningin.
Het bijvnw. in de komparatief zonder voorafgaand bepalend woord blijft meestal
onverbogen; onder dialektiese en ritmiese invloed hoort men soms voor niet-onzijdige
subst. de verbogen vorm van de komparatief. Voorb.: Groter geluk ken ik niet.
Dommer ezel is er niet. Verstandiger kop heb ik nooit ontmoet. Hij toont nooit
levendiger belangstelling als bij voordrachten over kunst. Liever kind heb ik nooit
aangetroffeen. Aangenamer gezelschap zal ik niet licht op reis ontmoeten. Zuiverder
lucht is er niet. Grondiger studie over dat werk heb ik nooit gelezen. Maar ook hoort
men wel: Dommer(e) kerel, vent ken ik niet. Groter(e) sluwheid heb ik nooit
aangetroffen. Overigens wordt het adj. voor n i e t -o n z i j d i g e enkelv. subst. verbogen; b.v.
Goede boter. Een kostbare koe. Deze beminde koningin. Onze lieve buurvrouw.
Dat is een onbetamelike manier van handelen. Mijn ongelukkige buurman. De grotere
geldsom komt u toe. Dat is de onvergefelikste daad van de wereld. Dit is een veel
sterkere hond als die daar. In de aanspreking: Zo, ouwe jongen. Beste vriend.
Gelukkige kerel. (En in schrijftaal: Gestrenge Heer, Weledele Heer.) - Maar: Ik heb
nooit (een) gekker(e) kerel ontmoet.
Dit laatste voorbeeld, waarin zowel de onverbogen als de verbogen vorm van 't
adj. wordt gehoord, kan als overgang dienen tot het volgende:
Mannelike persoonsnamen, waaraan voorafgaat een, geen; of een der bepalende
woorden menig, ieder, elk, zeker, welk, zulk, veel, weinig, voor zover dit mogelik is;
of ook geen bepalend woord, maar de gelijkstellende partikel als. Voor enkele blijft
het adj. steeds onverbogen; voor andere gebruikt men veel de onverbogen vorm,
soms ook uitsluitend; voor nog andere kan alleen de verbogen vorm worden gebruikt.
We geven de volgende voorbeelden: Voor mens steeds onverbogen: Een braaf
mens. Ieder eerlik mens. Welk gelukkig, slecht mens. Enz. - En voorts: Een
verstandig(e) man. Een braaf (brave) man Menig(e) degelik(e) geleerde. Elk(e)
goed(e) zwemmer. Een uitmuntend(e) zwemmer. Een groot (grote) Meceen. Een
merkwaardig(e) Nederlander. Een dapper(e)
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veldheer. Een sluw(e) diplomaat. Een ongelukkig(e) advokaat. Ook een vorst sterft
als gewoon (gewone) sterveling, als elk gewoon (gewone) sterveling. Wat een flink(e)
soldaat, officier, ambachtsman, leerling. - Een dapper soldaat. Hij is als braaf soldaat
gevallen. Hij heeft als werkzaam, eerlik man, advokaat geleefd en zal als werkzaam,
eerlik man, advokaat sterven. - En steeds verbogen: Een domme man, ezel, kerel.
Een brave vent. Een heldere, knappe kop. Een gemene vent, kerel. Een valse
huichelaar. Een gemene ploert. Een sluwe dief. Een lieve jongen. Een dappere vent,
kerel, jongen, Hollander, Fransman. Een laffe Chinees.
En zo zijn er nog heel wat voorbeelden met elkaar te vergelijken, zulke, waarin
het onverbogen adj uitsluitend voorkomt, zulke met verbogen adj. er naast, maar
veelal toch met het onverbogen adj., dan zulke, waarin beide vormen promiscue
voorkomen en eindelik zulke met uitsluitend verbogen adj.
O p m . 1. In de spraakkunsten staat hierover gewoonlik zo iets als b.v.
‘Wanneer de hoedanigheid den persoon kenmerkt in zijne waardigheid,
zijn beroep of zijne betrekking’, dan blijft het adj. onverbogen. Maar ‘bezit
de persoon de hoedanigheid als persoon’, dan wordt het adj. verbogen.
6

Zo zegt b.v. T e r w e y § 270. V a n H e l t e n rubrieceert ten minste wat,
zie § 35 a en b, en geeft daardoor aan, dat de regel niet zo algemeen is
te stellen als hiervóor werd gedaan. Wij hebben door vrijwat voorbeelden
willen aantonen, dat alleen de gevallen op zich zelf te noemen zijn, en
dat er vele onder zijn, die aan een regel als bij T e r w e y niet voldoen,
we bedoelen hiermee, die geen verbogen én onverbogen vorm kennen,
maar slechts een van beide.
Hoe ons echter die gevallen te verklaren, waarin wèl verbogen en
onverbogen vorm gebruikelijk zijn? De taalgeschiedenis geeft voor vroeger
e

(ME./17 eeuw; vgl. v. Heltens Middelnederl. Spraakk. en Vondels taal)
in onze gevallen als normale vorm in de nom. sing. masc. (waaraan de
andere naamvallen door de tijd gelijk zijn geworden) de onverbogen vorm
van 't adj. op, maar reeds van af het latere Middelnederlands toenemend
met de verbogen vorm er naast. Zou nu misschien in enkele gevallen de
oudere vorm niet zijn gebleven, resp. nog mogelik zijn, beschut als ze
was door hetgeen we in de volgende (psiechogrammatiekale) uiteenzetting
daarvoor opgeven? Er dient, dunkt ons, niet te worden vergeten, dat we
uit de schrijftaal (= kunsttaal) van vroeger niet, beter gezegd, niet juist
kunnen opmaken de spreektaal. 't Zou mogelik kunnen zijn, dat daardoor
alleen stringente historiese bewijzen voor onze hiepotese ontbreken. Of
zijn er toch?
Men zegt: Die man spreekt goed. Deze jongen zwemt vlug. Hierin zijn
goed en vlug, welbekend, bijwoorden, dus onverbuigbare woordsoorten.
Willen we die man en deze jongen nu met een karakteriese-
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rende naam noemen, aan hun doen, werken, handelen ontleend en tegelijk
met de loffelike eigenschappen van die handelingen, dan zeggen we heel
licht: Die man is een goed spreker. Deze jongen is een vlug zwemmer.
We hebben dan in spreker en zwemmer nomina agentis, en de woorden
goed en vlug zijn bijvnw., die onverbogen (kunnen) zijn. Ze bepalen de
werking, in de nomina agentis opgesloten, tegelijk met de persoon als de
1)
werker, hebben dus adverbiale natuur tegelijk met de adjektieviese.
Overeenkomst in funksie nu beschermde o.i. de van ouds bestaande
overeenkomst in vorm, d.i. het onverbogenzijn. Andere voorb.: Een
vertrouwd oppasser. Een goed jager e.a.m.
Er zijn gevallen, waarin de verbinding van zo'n onverbogen adj. met het
nomen agentis zo eng werd, dat ze beide éen samenstelling zijn
geworden: dan is de persoon op de meest intense wijze als werker nader
2)
bepaald; b.v. een (en ook de) hoogvlieger, langslaper.
Niet alleen nomina agentis, maar ook andere zelfstnw., waarvan de
algemene betekenis, de funksie vrijwel dezelfde is als van nom. agentis,
kunnen analoog onverbogen adj. voor zich hebben. B.v. Een flink
koopman. Een goed, vertrouwd raadsman. Een dapper krijgsman.
En zo komen we tot andere persoonsnamen, waarbij eveneens slechts
aan de persoon in hoedanigheid van datgene, van die handeling of reeks
van handelingen gedacht wordt, die in het subst. liggen opgesloten. B.v.
Een uitstekend ambtenaar. Een goed dierekteur. Een trouw vriend. Een
gelukkig huisvader. Een groot fortuinzoeker.
Eindelik komt door analogiewerking die manier van zeggen ook bij menige
persoonsnaam voor, waarbij een domienerend begrip ‘in de hoedanigheid
van’ nauweliks of ook wel in 't geheel niet voorhanden is: nauweliks bij
man b.v.; in 't geheel niet bij mens.
Intussen is, behalve voor het laatste subst., haast voor alle andere subst.
het adj. ook verbuigbaar, terwijl voor vele zelfs de onverbuigbaarheid in
't geheel niet voorkomt, zoals we hiervóor in de voorbeelden zagen. Nog moeten we verwerpen de vergelijking van de persoon in zijn
hoedanigheid van hetgeen het zelfstnw. uitdrukt, met de persoon op zich
zelf, afgescheiden van die hoedanigheid. Als we 't woord vorst noemen,
dan wordt ons uitsluitend het begrip van een mens, die over land en volk
regeert, bewust en niet van een mens zonder meer. Een bepaling

1)
2)

Ook dit kan tot de ‘begrenzing van het bijvnw.’ worden gerekend.
Composita als oudminister, jonkman, vrijgezel, grootvader, groothertog, e. dgl. staan
natuurlik geheel buiten dit verband. - Eveneens voorbeelden als ouwe vrijer, ouwe
vrijster, die tegenwoordig terecht als composita zijn op te vatten (vgl. hd. Junggeselle,
Hagestolz; alte Jungfer). Deze verbindingen zijn niet (secundair) ontstaan uit: hij, zij
vrijt oud; dus met de handeling, door het nom. agentis uitgedrukt, heeft het
(oorspronkelike) adj. niets te maken.
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erbij kan dus alleen de vorst en niet de mens alleen gelden. Een verschil
als: Koning Willem II was een goed vorst, d.i. als vorst was hij goed, en
Koning Willem II was een goede vorst, d.i. als mens was hij goed, is, naar
ons gevoel te oordelen, kort en goed onzin en een subliem staaltje van
de zoveel mogelik verschilletjes makende en daarnaar dekreterende
1)
grammaire raisonnée.
Naar 't ons voorkomt, kunnen we alleen zeggen, dat het onverbogen adj.,
als dit naast het verbogen kan worden gebruikt, de hoedanigheid wat
nadrukkeliker, intensiever noemt. Maar voor ons is in gevallen als de
genoemde vorst = vorst, koopman = koopman, vriend = vriend en niet =
mens. Willen we van een vorst, koopman, enz. een hoedanigheid noemen,
die ze afgescheiden van hun vorstzijn of koopmanzijn, enz. bezitten, dan
zeggen we b.v. Hij is een streng vorst of als vorst streng, maar als mens
zo toegefelik mogelik.
O p m . 2. Ook voor vrouwelike persoonsnamen hebben we de onverbogen
vorm van 't adj. wel gehoord; b.v. 't Is een goed(e) paardrijdster, een
flink(e) zwemster. Maar steeds: Dat is een goeie werkster. Eveneens: 't
Is een goeie meid, een zindelike wasvrouw, een gelukkige huismoeder,
een zuinige kuisvrouw, een brave vrouw.
De onverbogen vorm van 't adj. voor een vrouwelik subst. in de nom. sing.
was in 't Ouds. in onze gevallen nog iets normaals, maar in 't
Middelnederlands al niet meer. De invloed van 't geslacht tesamen met
het zeldzame van vrouwelike nomina agentis (- uit de posietsie van de
vrouw licht te verklaren -) werkten o.i. het behoud van de onverbogen
vorm tegen.
Gewoonlik blijft het adj. onverbogen, dat op -s van een land- of plaatsnaam is
afgeleid, waaraan een van de woorden voorafgaat, die in het vorige geval zijn
genoemd (een, geen; menig, ieder, enz.; als) en waarop een meerlettergrepige
mannelike persoonsnaam volgt; b.v. Een Frans(e) burger. Elk(e) Duits(e)
tooneelspeler. Menig(e) Fries(e) landeigenaar. Elk(e) Parijs(e) burger moest zich
wapenen. Hij is als Engels(e) soldaat naar Indië vertrokken.
Maar voor de meeste éenlettergrepige mannel. persoonsnamen wordt zo'n adj.
na de genoemde woorden steeds verbogen; b.v. Een Vlaamse boer. Hij is geen
Franse gek. Dat is een Engelse, Duitse vriend van me. Maar: Een Duits(e),
Russies(e) vorst, waarnaast steeds: een Franse vorst.

1)

Uitgewerkte fraaie voorbeelden hiervan levert B o s , Neerlands taal I (1887), § 76, waar
letterlik staat: ‘e l k edele w e l d o e n e r is een weldoener, die van adel is’ (in
tegenstelling tot ‘e l k edel w e l d o e n e r is een weldoener, die als zodanig edel is
van nature’) en waar de potsierlike vraag: ‘welken vorst kent gij, die lang van gestalte
was?’ wordt uitgedrukt in de woorden: ‘w e l k e n grooten v o r s t kent gij?’ (natuurlik
ook weer met de tegenstelling ‘welk groot vorst’ enz.). Nog ernst? vragen we. En toch
wordt zo moedertaal onderwezen; we spreken bij ondervinding.
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O p m . 't Woord heer is in minachtende zin onzijdig: dat heer! Dit verklaart
het onverbogen adj. voor heer in: Wat een Haags heer issie! Zo'n
Amsterdams, Frans heer! (Vgl. beneden op deze blz.)
Blijkbaar onder de inwerking van het ritme wordt gewoonlik gezegd: Hij is als Lúthers
prèdiekánt beroepen. Maar: Hij is als Lútherse dómienee beroepen. En: Hij is Wáals
prèdiekánt. Maar: Hij is Wáalse dómienee. Blijven de vroeger nog niet genoemde gevallen van het adj. voor enkv. o n z i j d i g e
zelfstnw. te behandelen over. Hier komen wel de meeste variasies voor.
Gaat aan het adj. voor een onzijdig zelfstnw. òf niets vooraf òf éen der woorden
een, geen, ieder, enz. (zie blz. 179), dan blijft het onverbogen. Voorb.: Uw komst
deed me groot genoegen. Helder water. Fris bier. Er staat prachtig huisraad in hun
kamers. Oud goud is meer waard als nieuw. Groter kwaad kannie niet doen. Keuriger
sieraad is er niet. Een schriftelik bevel. Maastrichts bier. Belgies Limburg. Lief kind.
Aardig ventje. Wat een groot heer ben je! Van ond linnen maakt men papier. Een
hoog huis. Geen rijk bestaan. In ieder geval. Maandeliks overzicht. Een jaarliks
inkomen. Ik hoorde veel goed nieuws. Een groter huis, geluk. Elk zwaar lijden maakt
slechter. Half Europa. In heel Parijs. Ik beschouw het als een groot geluk, dat het
zo is afgelopen. Na het possessivum blijft het adj. steeds onverbogen in de komparatief. B.v. Zijn
groter drama verscheen eerst vele jaren later. Ik ben uw uitvoeriger bericht
1)
wachtende.
Ook in de posietief blijft het adj. na het possessivum veelal onverbogen, wat regel
is als zonder hoofdtoon 't adj. eindigt of 't subst. begint. Voorb.: Je scherp(e) mes.
Mijn mooi(e) boek. Zijn mooi(e) nichtje. Zijn zwart(e) paard. Mijn gezond(e) been.
Ons lief (lieve) dochtertje. - Zijn helder hoofd. Uw prachtig huis. Zijn treurig ongeval.
Ons beter ik. Ons rijk bestaan heeft een einde. Zijn groot fortuin is weg. Hij sprak
over zijn leergierig zoontje en zijn weetgierig dochtertje. Zijn overdadig eten heeft
hem kwaad gedaan. Hun langdurig praten doet mijn oren tuiten. Mijn zwaar lijden.
Gaat in plaats van een possessivum een bijbehorende genitief vooraf,

1)

We worden gewezen op deze zin: Ja, dit land willie wel verkopen, maar z'n betere land houdtie
voor zich zelf. Daar hebben we dus de verbogen komparatief na het possessivum. Zouden
we hier niet een geval van kontaminasie hebben? Namelik zó: Z'n beter land zouden we
verwachten en is óok buiten twijfel juist. Tegelijk hebben we het hier ook mogelike: 't betere
land (vgl. de volg. blz.) in de ziel. Daaruit laat zich de vermenging z'n betere land o.i. zeer
goed begrijpen. - Intussen is 't in de opgegeven regel juister ‘bijna steeds’ i. pl. v. ‘steeds’ te
lezen.
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dan is de verbogen vorm gebruikeliker als de onverbogen. Dus: Ooms ouwe (oud)
huis. Tantes mooie (mooi) boek. Moeders snoeperige (snoeperig) werkdoosje. Ooms
1)
ouwe (oud) huis is verkocht, maar zijn nieuwe (nieuw) heeftie gehouden . Na het bep. lidw. en het demonstrativum wordt het adj. meestal verbogen, als het
met de hoofdtoon of met een zware bijtoon eindigt en het volgende subst. met
hoofdtoon of zware bijtoon begint. Voorb.: Het mooie boek. Dat grote huis. Het
vruchtbare mosterdzaad (ook: Het vruchtbere mosterdzaad). Maar ook: Dat oud(e)
speelgoed. Het redeloos (redeloze) vee, dier. Het vruchtbaar (vruchtbare) of vruchtber
(vruchtbere) zaad. Het groot (grote) fortuin. Dat mooi(e) paleis.
Promiscue worden beide vormen van 't adj. gebruikt na een bep. lidw. of een
demonstrativum, als òf 't adj. zonder hoofdtoon eindigt òf het zelfstnw. toonloos
begint, of ook als 't een zowel als 't ander voorkomt. B.v. Het kras(se) besluit. Dat
ruw(e) gelaat. Het nieuw(e) gebouw. Dit prachtig(e) huis. Dat voortreffelik(e) boek.
Het prachtig(e) gezicht. Dat belangrik(e) of belangrijk(e) bericht. Dat prettig(e) leventje
is non uit. - In tietels komt alleen de onverbogen vorm voor, omdat we daar meer
of min samenstelling voelen: Het Erasmiaans gymnasium. Het Zeeuws, Utrechts
genootschap. Maar in de gesproken taal is de verbogen vorm niet geheel uitgesloten.
De komparatief blijft in de hiervóor genoemde gevallen steeds onverbogen. B.v.
Het prachtiger huis. Het voortreffeliker boek. Dat belangriker of belangrijker bericht.
Daarentegen wordt de komparatief na de genoemde determinativa gewoonlik
verbogen, als het adj. oxytonon is en het subst. toonloos begiut. B.v. Dat ruwer(e)
gelaat. Het krasser(e) besluit. Het mooier(e) gedicht. Het mindere (minder) gebruik
van deze grondstoffen maakt ze goedkoper. Maar steeds: Het betere gedicht,
gerecht, geloof. Naast beter bestaat er etiemologies wel geen posietief, maar we
betwijfelen zeer, of dit op het ritme influenseert.
De komparatief van oxytona voor subst., die met de hoofdtoon beginnen, wordt
na de genoemde determinativa verbogen. B.v. Het grotere land. Het vettere kalf.
Het belere huis. -

1)

6

Voor de ‘Uitzondering’ bij v. H e l t e n in § 34, c of de Opm. bij § 254 in de Nederl. Spraakl.
4

van d e G r o o t voelen we niets. We zeggen even goed: Mijn oom heeft zijn zwart paard
verkocht, maar zijn bruin heeftie nog. Mijn scherp mes is zeker meer waard als jou bot als
zwarte, bruine, scherpe, botte in die zinnen.
Evenmin voelen we iets van hetgeen bij d e G r o o t in § 254, 1) voorkomt, dat namelik in
het redeloos dier ‘de hoedanigheid aan de soort wordt toegeschreven’, en in het redeloze
dier aan ‘een enkel dier.’
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Staat het adj. in de superlatief, dan kán het steeds en zál het vaak steeds in de
verbogen vorm voorkomen na het bep. lidw., het demonstrativum en het
possessivum. Onder de invloed van het ritme kan de onverbogen vorm gebruikt
worden ter vermijding van een opeenhoping van toonloze of zwak beklemtoonde
lettergrepen. De volgende voorbb. mogen dit verduideliken: Het, mijn mooiste boek.
Het, haar prachtigste huis. Dit, zijn nieuwste drama, stuk. Haar laatste gedicht. Het,
uw mooiste geschenk. Het beste bewijs. Het, mijn grootst(e) geluk. Het, zijn
overtuigendst(e) bewijs. Het levendigst(e) belang. Het aardigst(e) gezicht. Ons
vervelendst(e) leerboek. Ons vervelendst(e) uur. Mijn gelukkigst(e) uur.
Met het voorafgaande een kennen we: De generaal gaf nog een laatst(e) bevel.
En meer: Zij wenkten elkaar nog een laatst vaarwel toe als een laatste vaarwel. Ook
nog: Je bent een best kind. Dit is een allerliefst kind. 't Is een alleraardigst kado. Op blz. 173 zeiden we, dat het kenmerk van een verbogen bijvnw. de uitgang -e
is. Maar in enkele geiesoleerde verbindingen komen nog overblijfsels voor van een
wijze van fleksie, die tegenwoordig in levend gebruik totaal is uitgestorven Zoals:
goedsmoeds, blootshoofds (vgl. geenszins, veelszins, alleszins, eenigszins;
gesproken: geensins, veelsins, allessins, eenigsins; alleen het laatste hoort tot de
spreektaal).
gewapenderhand, zaliger gedachtenis, ouder gewoonte, gelukkigerwijs,
vergelijkenderwijs.
allerwege(n) halverwege(n).
in arren moede, in koelen bloede, van koninkliken bloede, van groten of goeden
huize; met voorbedachte(n) rade, in een goeie(n) doen.
te gelijker tijd, van ganser harte, met luider stem(me), te goeder naam en faam
bekend staan.
te(r) goeder trouw, (vgl. te(r) elfder ure).
ter nauwer nood.
Deze uitdrukkingen hebben gewoonlik adverbiale natuur, soms ook adjektieviese
(b.v. hij is van goeden huize). In elk geval zijn ze alle òf wordende samenstellingen,
òf ze zijn reeds samenstellingen, zelfs iu schrift. De verbuiging van 't adj., of wat
eenmaal adj. was, is hier die, die uit de historiese grammatieka als de sterke bekend
is. Vgl. ook de nog levende sterke adjektiefdeklienasie in 't Duits.
Die weinige iesoleringen, d.w.z. die weinige gevallen, waarin een vroegere
fleksiewijze nog in rudiementen over is, kan onmogelik aanleiding geven tot een
verdeling van de adjektiefdeklinasie in 't moderne
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Nederlands in een zwakke en een sterke. Toch spookt die ontzielde verdeling nog
1)
maar altijd in verscheiden spraakkunsten voort . Ook van een verbogen vorm op -en kan tans geen sprake meer zijn. Cosijn-te
8

Winkel I , § 169 zegt: ‘Reeds in de middeleeuwen... begon de n van den uitgang
2)
hier en daar af te slijten’. We horen die n nu nergens meer , waarom zouden we
dan -en (naast e) als buigingsuitgang opgeven? Dat die uitgang in de tegenwoordige
spraakkunsten nog overal te vinden is, hangt geheel en al daarmee samen, dat het
materiaal daarin niet uit de spreektaal, d.i. het levende Nederlands, is genomen,
maar uit de schrijftaal (= kunsttaal). Er is van 't moderne Nederlandse adj. alleen dit te zeggen:
Het bijvnw. is onverbogen of verbogen; in 't laatste geval heeft het de uitgang -e
aangenomen. Bovendien zijn er enkele verbindingen, waarin overblijfsels van
vroegere sterke fleksie voorkomen. Wie voor 't overige mocht menen, dat in 't vroegere Nederlands tot in de ME. terug
een mooie verdeling in zwakke en sterke verbuiging van 't adj. is te vinden, kan er
de Middelnederlandse spraakkunsten van Franck, van Helten of Stoett, benevens
Vondels taal van van Helten, en niet te vergeten, de lieteratuur zelf uit die dagen
eens op naslaan, om in korte tijd van die waan te worden genezen. Hij kan dan zien,
hoeveel variante gevallen er van de ME. af aan in 't Nederlands voorkwamen. En
dat is dan nog wel maar het beeld van de meestal konservatieve schrijftaal (=
kunsttaal). Van de spreektaal van vroeger kunnen we slechts bij benadering spreken.
Wat toen in schrift voorkwam, wordt nauwkeurig opgetekend, al zijn er ook nog
zo moeielik of helemaal geen eenvoudige regels uit te destilleren. Is het levende (=
gesproken) Nederlands van tegenwoordig dan minder waard? Noch de praktijk,
3)
noch de wetenschap kan die vraag bevestigend beantwoorden, zouden we menen .
Zwolle.
J.G. TALEN.

1)

2)

3)

Zo bij d e G r o o t (1894), K o e n e n (1892) = J a c o b s en K o e n e n II (1892), B o s w i j k
en W a l s t r a (1894), K a t (1891) ‘und leider auch’ bij T e r w e y (1893). Te veel ook nog
bij C o s i j n -t e W i n k e l I (1893) en bij K a a k e b e e n (1890). Niet bij v. H e l t e n I (1895)
en B o s I (1887).
Er kan wel b.v. lieven oom voorkomen; maar daarin is de n dan, vooral onder dialektiese
invloed (brab.) een hiatus-n, die b.v. in de aanspreking evengoed voorkomt als in andere
zinsbetrekkingen. - Zie ook nog enkele voorbb. met -en hiervóor op deze blz.
Van 't bijvnw. blijven nu nog de ‘trappen van vergelijking’ over om te behandelen. We denken
dit later - in elk geval zo spoedig mogelik - te doen in een stukje, dat over de komparasie in
't algemeen - niet die van 't adj. alleen - zal handelen.
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Over het oude en het nieuwe taalonderwijs.
(Lezing.)
Ik begin met de vraag te stellen: wat hebben sommige lui toch tegen dat oude
e

Moedertaal-onderwijs? Hoort: Ik riep is een jongen IV klas H.B.S., in 't oude systeem
opgevoed, voor 't bord. Daar stond: ‘Vergeefsch waren zijn pogingen om die
hinderpalen te overwinnen’: nu had hij te zeggen, wat daar minder juist in was, en
ik bedoelde, dat hij ‘die hinderpalen te overwinnen’ zou vervangen door ‘die
hinderpalen uit den weg te ruimen’ (vergeefsch stond behoorlijk met sch). Kijk, dat
de jongen daar nu niet op kwàm was niets; maar nadat hij een poosje had staan
suffen ‘wat mankeert er toch aan?’ zei hij: ‘Vergeefsch waren zijn pogingen’ moet
zijn ‘TE vergeefs’. Over dit feit nu moeten wij thans rechten. Het is leerzaam. Honderd
en honderd maal had het jonge mensch het gezien en gehoord: ‘vergeefsch dit’ en
‘vergeefsch dat’; en daar komt nu op eenmaal de wanhopige gedachte bij hem op:
wie weet, of het taalkundig niet behoort te zijn Te vergeefs, of de zooveel millioenen
Nederlanders hierin niet dwalen, of 't als 't voor de heeren komt, wel te redden zal
zijn. Hebt gij het gehoord: Vergeefs waren zijn pogingen zou fout kùnnen zijn; als
Meneer het fout verklaart, dan zal 't fout zijn, net als immers fout zijn gebleken: ik
kan mijn les, de stoffeerder heeft het tapijt gelegen, grooter als, niemand als,
ondervinding is de beste leermeester, brekende waar, hoe kaalder hoe roijaalder,
zijn boedel is niet verassureerd etc. Dat is 't gezag van de Taalkunde voor den
knaap; - als 't er op ààn komt, weet hij van gèèn ding zeker of 't al dan niet goed is,
tenzij hij het ‘in orde’ van een of anderen Taalkundige goed en wel vernomen heeft:
voor hem is de geheele taal ten slotte een zaak van taalkundig decreet. In de Lagere
School is hij begonnen met, kinderlijk vertrouwende op het weten van de groote
menschen, aan het taalkundig-beter-zijn van den man boven de man te gelooven
e

en in de IV klasse H.B.S. is hij zoover, dat hij de Taal van de zooveel millioenen
voor niets en het taalkundig redeneersel voor alles houdt. Zie, en die jongen heeft
een eigen taal in zich, een heele eigen taal: al wat in hem is weet hij zoo gauw als
't hem volkomen bewust wordt, kompleet te
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zeggen - en dàt op H.B.S. en nog meer op 't Gymnasium in beschaafde taal. Maar
- en dit is 't 'em juist - dat weet de jongen niet, en de meester weet het ook niet, die
heeft zelf ook een aparte taal uit de boekjes, die hij ook voor z'n ware houdt. Dit
geschiedenisje van Vergeefsch en Te vergeefs karakteriseert het heele vigeerende
onderwijs in 't Nederlandsch. Dit heele Onderwijs loopt uit òp en heeft de gewilde
strekking om den knaap van zijn eigen taal te vervreemden. En de taal en de mensch
zijn èèn, individu voor individu zijn de mensch en de taal niet twèè - maar Eèn: want
gedachte en wòòrd zijn èèn en elk mensch hèèft zijn eigen leven en zijn eigen ziel,
- en die den mensch vervreemdt van zijn eigen taal, die vervreemdt hem van zichzelf.
En elke les, elk ùùr les dat daar aan Nederlandsche scholen (eerst denk ik hier aan
Gymnasium en H.B.S.) in Nederlandsch wordt lesgegeven, is in eindelooze variatie
de herhaling van - 't geschiedenisje van Vergeefsch en Te vergeefs.
Wij komen nu in 't hart van de questie. Het was een jongen met een sterk eigen
leven, urwüchsig, een met weerstandsvermogen en een neiging om zèlf te kijken
en zèlf te oordeelen, met een kern, geen genie maar met een hard gezond verstand,
een pittige jongen en die goed was gesneden - van de tongriem: zoo zijn er een
massa onder ons Nederlanders, onder 't ‘volk’ vooral, en die zijn de slechtsten niet.
Durft gij met mij de stelling aan: de jongen die de meeste binnenwereld heeft, de
pittigste, die 't mèèst persoon is, dat is de beste opstellenmaker. Ik stèl haar. Goed
dan: denkt gij dat die jongen die met lùst lèèfde, die kòn uit zijn oogen kijken, die
kòn denken, die kòn praten, denkt gij dat hij een opstel kon maken? Hij kon 't
heelemààl niet, 't was eenvoudig - niks: hij kon niet schrijven over De
Oudejaarsavond, noch over De Vrede, noch over De Oorlog, noch over ‘Het Water
is ons Element, De Zee bruist onze Glorie’, noch over Werkstakingen, noch over
Als de eene hand de andere wascht Worden ze beide schoon of over Kleine oorzaken
hebben groote gevolgen. Het was alles misselijk en in de misselijkste taal - 't eene
met het andere wat men noemt, in fatsoenlijke taal ‘phrase’, in onfatsoenlijke ‘klets’:
e
e
hij heeft er bij zijn overgang van de IV naar de V een herexamen voor gehad.
Zoudt gij nu niet denken dat er verband is tusschen dit feit en dat andere dat hem
namelijk de mogelijke foutievigheid van ‘Zijn pogingen waren vergeefsch’, hoezeer
hij weet dat zijn ouders en naaste omgeving, zijn heele milieu: stad-, gewest- en
millioenen landgenooten het altijd zeggen, - dat hem die mogelijke foutievigheid
aannemelijk schijnt? Hij schrijft zijn opstel in taal waarin hij
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nooit geleefd d.i. nooit gedacht heeft, en men kan alleen schrijven in de taal waarin
men leeft; of òòk, men kan van de taal waarin men leeft en waarin de gedachten
geworden zijn, vèrtalen in een andere taal: maar dit zal nooit anders dan zoo
om-ende-bij en altijd een weinigje luk-raak wezen, en er is veel toe noodig. Nu is
het zoo met onze jongen: als hij een opstel gaat zitten schrijven, dan denkt hij nooit
om zijn eigen taal (hij weet immers niet dat hij ze heeft), hij denkt aldoor aan de
boeken, hoe daar alles in gezegd en verteld staat, aan zijn Oefenboeken (Cosijn,
Kat, Frederiks, Duyser enz.) en aan zijn dicteetjes en aan zijn Stijloefenboekjes aan 't Nederlandsch dat dààrin staat: verder denkt hij aan de grammatica, aan het
spellingboek (d.w.z. aan pennehalen en hanepooten) en aan 't woordenboek Vries
en Te Winkel. In dit denken is hij in zijn allereerste lesjes op de Lagere School al in
geraakt en de taalleeraren van Middelbaar en Hooger beijveren zich er voor, dat hij
e

omtrent zijn 16 jaar niets anders meer kàn denken Op de Lagere School heeft men
hem al niet alleen leeren schrì ven, - da's minder (want spelling is niets) - maar ook
leeren lezen: Hij gaf den bedelaar dien stuiver; niet alleen leeren schrijven (da's
minder) - maar ook leeren lezen weder, leder, oude, roode, vogelnestjes,
kinderhoofdjes; heeft men hem als hij schreef: op het ijs kan men prettig glijen, zonder d - in dat glijen een d gevoegd; daar al heeft men met volkomen negeering
van de springlevende vorm weien (de koeien weien) - hem de Verleden Tijd weidde
met twee d's als de eenig mògelijke vorm voorgeredeneerd: in 't kort, van jongs af
aan is de Hollandsche mensch in 't idee, dat de Nederlandsche Taal uit 26 zwarte
letters bestaat die men kan uitspreken, neemt hij combinaties van teekens voor
woorden (b.v. de drie teekens d.a.g. voor 't wòòrd dag); beschouwt hij zijn
‘Moedertaal’ als iets algemeens dat buiten hem is en dat hij zich van buiten heeft
eigen te maken. En de jongen van H.B.S. en Gymnasium wordt naar vast systeem
tot een redelooze dogmaticus gemaakt, tot een vijand van al wat rièkt naar Natuur
en wat dènken doet aan Vrijheid: zelf brengt hij het meestal niet verder dan een
Cacographie in boeketaal.
Mijne Hoorders, aangerààkt heb ik hiermee het eene voorname punt - dat de
Moedertaal voor de jongen een ding van decreet is, iets buiten hem en dat hij vàn
buiten hèbben moet. Denkt er eens over na en let er eens op en 't zal u wel duidelijk
worden hoe 't komt, dat de Nederlander in 't gebruik van z'n eigen taal, het
Nederlandsch, zoo'n, permitteer mij het woord, zoo'n lummel is. Over dit punt wil ik
't nu niet verder hebben. Ik wensch meer op algemeen Onderwijsterrein te komen.
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De jongen van H.B.S. en Gymnasium is in het denkbeeld: in die schrijvers van die
mooie stukken in onze bloemlezingen, daàr heb je de Moedertaal eerst in haar
geheelheid, dàt ìs ze nu eigenlijk, en zooals die schrijvers doen dàt is Nederlandsch
schrijven: in die moedertaal en naar de trant van die schrijvers moeten wij ook leeren
schrijven; wij zullen 't nooit zoo kunnen als zij, - maar wij moeten maar goed naar
hun kijken; die auteurs zijn de eigelijke magazijnmeesters van onze taal en ze zijn
de personen, bij wie wij ons komen voorzien van woorden en uitdrukkingen,
constructies en zegmanieren, beelden en figuren. Deze opvatting, die ook de mìn
of mèer bewuste opvatting van zoowat alle taal-doceerende lieden is, sluit weer in
zich dit denkbeeld: een man als Potgieter hèèft een gedachte en nu neemt hij die
en kleedt die aàn met taal (de taal weer genomen als iets buiten Potgieter) en dàt
nu kàn hij zoo mooi. En dit denkbeeld is ook de min of meer bewuste ‘opinie’ van
de meeste van onze van-taal-verstand-hebbende lieden. In een stijlleer staat: ‘De
tropen weren het alledaagsche en omhangen de gedachte met het aantrekkelijke
kleed der nieuwheid en der frischheid.’ Zoo kan dan een oùde gedachte den schìjn
der nieuwheid aannemen! Heèrlijke kunst! Zoo weet een vernuftige uitdrager van
een oude kachel een nieuwe te maken en aan de man te brengen. Mijneheeren!
Neemt al uw stijlleeren en steekt er uw pijpen aan op.
Laat ons deze twee denkbeelden nu wat nader bekijken. En zullen we dan maar
niet zonder deliberatie vaststellen, dat de individueele taal van de artisten niet
Moedertaal voor den jongen is, en dat daar is een onderscheid tusschen den jongen
en de auteur? Dit onderscheid behoort den jongen dan ook bewust te zijn. Voor de
schoolpractijk heeft dit groote gevolgen. Ik vraag: wat is eigenlijk een ‘Opstel’? Op
het klerkexamen voor de Posterijen voor twee jaar, werd aan alle 135 candidaten
opgegeven, aan hun àllen, om in 1½ uur (1½ uur of een half jaar komt hier trouwens
op 't zelfde neer) een opstel over De Vrede te schrijven. Die dit feit behoorlijk weet
te interpreteeren, weèt ook wat eigenlijk is het opstel zooals dit in ons onderwijs
bestaat. Laat een gezond mensch eens een opstel over De Gezondheid schrijven.
Weet Gij wie had kunnen schrijven over De Vrede? De Duitsche jongen na de oorlog
van '70. Die had toen ook kunnen schrijven over De Oorlog. Maar ook de jongens
van de Hollandsche H.B.S.'s en Gymnasiums, ook de Hollandsche Onderwijzers
schrijven met gemak over De Oorlog. Op de eindexamens van H.B.S. en Gymnasium
legt men de candidaten een zestal en viertal van zulke onderwerpen voor, om uit
te kiezen. Het is zoo iets als een kleine Essay van Beets of Hasebroek. Beets
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heeft over Begraven, Het Water, 's Winters Buiten, Varen en Rijden geschreven,
Hasebroek over De Muziek, Het Album, De Huisklok. Als men nu op onze examens
gaat onderzoeken of het jongemensch zich in zijn Moedertaal weet uit te drukken,
dan draagt men hem op om òòk eens een kleine Essay te pennen. Schutte geeft
als opstel-onderwerpen voor de Onderwijzer, b.v., - ik neem er maar een paar -:
Wie aan de weg timmert heeft veel bekijks, De Arbeid, Kleine oorzaken Groote
gevolgen, Reizen, Werken en denken en leeren is leven, Arbeid adelt,
Straatmuzikanten, De kracht van het zwaard, de pen en de tong, De
Commis-voyageur, De strijd om 't Bestaan etc. - een prachtige collectie. Den Hertog,
in zijn hoogste taalboekje voor de lagere school: Rome is niet op èen dag gebouwd,
Een schip op strand Een baken in zee, Bloemen, Onze dorpsklok, Het aanbieden
van geschenken, De Hengelaar. Duyser, in een H.B.S.-boekje: Volksvooroordeelen,
Ingebeelde kwalen, De ouderdom de avond des levens, Oorlog en Vrede, Mijn
album, Weldadigheid, Spreken is zilver en zwijgen is goud, Uit de nacht gaat de
zon op, Alleen op de wereld, Eigen haard Is goud waard, en zoo voort: Gij ziet of
gij den eenen neemt of den anderen - het is lood om oud ijzer. Mijneheeren, - in
deze eisch van essayschrijven ligt het al weer òpen en bloot, hoe het komt, dat de
resultaten van ons Moedertaalgedoceer zoo erbarmelijk zijn. Men verwart auteur
en jongen, men verwart de auteurs (ik denk aan artisten) en de menschen van het
gewone practische leven; men onteert de kunst door het leven en men bederft het
leven door de kunst. Beets was een opmerker; en hij schreef over Varen en Rijden
toen hij het niet laten kon; en hij was geen H.B.S. scholier. Een klasse met jongens
op te leggen te schrijven over Straatmuzikanten, over de Zee, over de Ouderdom,
over Een schip op zand Een baken in zee; de gezamenlijke onderwijzers die voor
het examen opkomen, uit te noodigen te schrijven over De kracht van het zwaard,
de pen en de tong en over de Commis-voyageur, - dat is gèèn verstandige-menschen
doen - het is dwààsheid: in die eisch is iets zoo intrinsiek onzinnigs, dat men niet
precies weet of men er om huilen of om lachen zal. Ik moet u zeggen: die opstellen
die ik voor de eindexamens mijn jongens moet leeren maken, - ik kan ze zèlf niet
en die onder hen het ‘kletsen’ in de slag heeft, kan het bèter dan ik. Ik kan niet
schrijven over alles en nog wat, want ik schrijf nooit anders dan als ik wat te zeggen
heb, en dan zeg ik enkel wat ik heb te zeggen. Om over de Commis-voyagcur en
de Straatmuzikanten te schrijven, daar moet men voor geboren zijn de man die 't
kàn - er is een gave toe noodig; om over znlke philosòphische dingen te handelen,
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daar moet men toe geboren zijn de man die 't kàn - er is alweer een gave toe noodig.
Om uit zich zelf te schrijven over een Droogte, Nieuwsjaardag, zelfs over dingen
die schijnbaar zoo dicht bij liggen als Het Ouderlijk Huis en De St. Nikolaasavond,
- er is iets toe noodig wat de onderwijzer niet kan bezweren, wat hij niet eischen
kàn van een heele klasse jongens, eischen màg van niet èèn. Weet gij Toehoorders
wat de jongens zitten te dòèn als ze een opstel schrijven? Als jongen was ik zeer
gevoelig voor de Oudejaarsavond; hij was in mij als iets heel bijzonders en ik zèi
dat bijzondere wel in opstellen; ik hàd iets om over de Oudejaarsavond te zeggen.
Maar nu zou ik er niet meer over kunnen schrijven: ik heb er niets meer over te
zèggen, hij is iets buiten mij, ik bezìt hem niet meer Als ik er nu toch over schrijven
moest, wat zou ik dan doen? Ik zou woorden doodgeboren zitten schrijven; om er
de ‘schijn der nieuwheid’ aan te geven, zou ik de gefabriekte gedachten, die doode
dingen met de ellendige mantel van geleende, niet immers op dat oogenblik uit mij
zelf geboren tropen en figuren en vergelijkingen moeten ‘omhangen’: ik zou moeten
gaan veinzen gevoel en aandoening, gedachte en verbeelding - veinzen tot in
uitroepteeken en vraagteeken toe. En zoo zoudt Gij ook doen, Gij meesten. En wat
ik nu van het onderwerp Oudejaarsàvond zeg aangaande mij zelf, dat zeg ik van
bijna al die onderwerpen die mij zoo voorgekomen zijn en die ik zelf mijn jongens
heb laten maken. Rekent nu eens wat er van dit werk bij den jòngen terecht moet
komen. Wij hebben (we zijn er niet beter om) onze belezenheid en onze
‘pennevaardigheid:’ tal van schrijvers, in alle litteraturen, hebben hun nevelroem,
hun schimmennaam aan dit soort van geschrijf te danken; geslachten van menschen,
incluis hun geletterden, letterkundigen, letterkundige professoren hebben zulk ijdel
woordengekabbel en woordengeklots voor litteraire kunst versleten. Maar wat doèn
zulke schrijvers eigenlijk? Ze pùtten uit allerlei vreemde litteraturen, zij teren op
andermans zak. En de jongen nu doet òok zoo, op zijn manier; hij teert op zijn
bloemlezinkjes, en een en ander meer wat hij wel is gelezen heeft. En dàn, heeft
hij boekjes met schema's: daar staat dan in - wat men wel over dat onderwerp zou
kùnnen denken en wat de leerling denken mòèt; en dan heeft mijnheer, de leeraar,
nog vaak gezegd wat hì over 't onderwerp misschien wel zou denken àls hij er eens
over kwàm te denken. Kijk, en daar zit onze jongen nu al die reminiscenties uit zich
op te diepen (als een baggerman de kluiten en keien uit troebel water) -: voor zijn
Verbeelding - heeft hij niets anders dan die eenige bladzijden wit papier, de

Taal en Letteren. Jaargang 5

193
woestijn die hij dòòrmoet: en al die reminiscenties die rijgt hij nu aan elkaar en dat
is zich oefenen in 't schrijven van de Moedertaal. Wij zullen dit gedoe straks nog
van een hooger standpunt zien. Als dit nu voorshands genoeg gecritiseerd is, dan
nu dat andere denkbeeld, dat schrijven zijn zou: gedachten zoowat ‘onder woorden
brengen’ - gelijk men een làndlooper brengt onder dak.
Mijne hoorders, er is een verkeerd idee van ‘zeggen’ van gòedzèggen in ons
onderwijs. Ze zoeken het in twee dingen: men klèèdt de gedachte ìn (daarvoor moet
men veel woorden en uitdrukkingen van buiten kennen) maar - dit moet mooi
gebeuren (en hiervoor moet men de nàmen van de tropen en figuren en de tropen
en figuren ook zèlve kennen; want een van de voornaamste afdeelingen in de
Moedertaal-magazijnen is die van de overdrachtelijke en de effecttaal): mooi nu is
zooveel als ‘niet in zulke alledaagsche termen’, niet in ‘gewone beschaafde taal’ of,
wat 't zelfde is, niet zoo ‘plat’: de gedachten moeten gekleed voor den dag komen;
net als fatsoenlijke menschen àltijd een beetje op een àfstand zijn, zoo òòk de
gedachten; en dan liefst in het bekende ‘aantrekkelijke kleed der nieuwheid’ d.i. op
z'n Zondags: dit is mòoi, het is distinctie, vòrm - het is kùnst. Op dit idee is de heele
H.B.S.- en Gymnasium-practijk gegrond. Van 't begin af heeft men hem als modellen
van Moedertaal (let wel: Moedertaal!) ‘mooie’ stukken voorgelegd. In de tweede
klasse soms al (ten minste aan de inrichtingen waar ik iemands opvolger geworden
ben) heeft men hem laten verstommen voor de hoogdravende bonte romantische
rhethoriek van Bogaers Tocht van Heemskerk naar Gibraltar. In de loop van de
derde klasse raakt hij van alle kanten overtuigd, dat mooi is: ‘nietgewoon’, ‘anders
dan anders’. In de èèrste klasse al is er vlìjtig voor gewaakt, dat hij zich nooit aan
het reëele idioom van het spreken bezondigde: ‘waar hebt gij dien goeden atlas
gekocht’, ‘het weder was zoo schoon, waarom gingt gij niet mede wandelen?’; zie
verder de Oefenboeken, b.v. Cosijn z'n en Duysers, en het curieuse ding van Kat.
e

e

Nu in de IV en V is hij de domme dogmaticus die ik hem al genoemd heb: elk van
zijn zinnen, in stijloefening en schriftelijk werk, is de natuur den nek omgedraaid en
elk van z'n opstellen een crime aan zich-zelf. En deze crime nu geschiedt in naam
van het fatsoen en - in nààm van de kunst. Want, zeggen deze heeren, er moet
kunst in 't leven zijn - kunst da's de adel van de mensch, da's de wijding van 't leven,
da's de hoogheid. 't Is hòògmenschelijk niet in gewone spreektaal te schrijven, maar
eerst op een stoel te gaan staan en alles van den stoel àf te praten. Hoog is een
mensch op z'n Zondags. - Toehoor-
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ders, mòòi is, niet waar? - al wat oprecht en eenvoudig en frisch en krachtig is, en
te zeggen: jongens, let op de mooie woorden en de tropen en de figuren, - onthoudt
ze en zegt zoo nu en dan eens in plaats van politieagent Dienaar van den Heiligen
Hermandad, - dàt kan nòòit iets echt moois opleveren. En wat in 't bijzonder het
mooi van het schrijven (dat hetzelfde is als zeggen) uitmaakt - het is de trèffende
juistheid. Wat de werkelijk groote auteurs bij de Ouden en bij de Nieuweren gròòt
heeft gemaakt, dat is dat ze precies uiten de gedachte die ze in zich gegrepen
hadden. De gedachte was in hen en niemand zag ze, en zièt daar grèpen ze de
gedachte en brachten die in het wòord buiten zich; en het woord was een kristàl en
dat kristal was de eerst onzìchtbare gedachte: zuiver, zonder moet of scheur of vlek.
Welnu: Daar is een onderscheid tusschen auteùr, artìst en gewone practische
mensch; en een zèg-oefening van een jongen mag nièt zijn een napraatsel van
auteursgedachten in auteùrstàal; maar de wèt van het juìst-zeggen die de hòògste
wet van alle echte auteurs gewèèst is, en ìs, diè is wet voor ieder die iets te zeggen
heeft. Wèg met uw stijlleeren, met uw scholastische, niet uit uw eigen binnenste
geboren, nagekladde boekjes, en leer inzien dat daar maar èèn voorschrift is en
buìten dat voorschrift al wat gij vertelt stroo en stoppelen: grijp de gedachte en grijpt
het woord: ziet uit uw òògen en wees juist: zeg uw Eigen, laat dat een zaak van
geweten zijn, òf zwijg. Zeker daar moet kunst in het leven, in het dagelijksche zijn,
maar gij brengt het er niet ìn door de menschen methodisch te leeren - napraten.
De kunst moet uit het leven geboren worden, de kunst is in den mensch en gij moet
haar bevri den, en in de gedàchtenuiting bevrijdt gij haar door de zièl van den jongen
te bevrijden en het oog van zijn ziel te openen: zorg dat hij frìsch blijft en òefent hem
in zijn kràchten en - houdt hem eenvoùdig in àlles, en als hij gròòter is, doet hem
inzien dat daar gèèn principieel genetisch onderscheid is tusschen het zeggen van
Plato en Racine of Huet en het zeggen van een kloeken boer in de dagen toen er
nog geen Onderwijs in de Moedertaal was.
Denkt Gij niet Toehoorders, dat er verband is tusschen die drie punten die ik nu
heb aangeroerd?: het idee dat de Moedertaal iets is dat de jongen van buiten moet
hebben, dat hem geleerd moet - de verwarring van auteur en gewone practische
mensch - en de verkeerde opinie omtrent wat schrijven, gòed-schrijven,
mòoi-schrijven eigenlijk is? Hierover verder te denken laat ik aan U over. Ik heb
maar ààngeroerd; ik heb het vigeerende Taalonderwijs niet in zijn heele bestààn
geschilderd.
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Een ènkel détail [ik ben tot nu toe algemeen gebleven] wensch ik nu nog, voor wij
àfstappen van de vraag ‘Wat hebben sommigen tegen het vigeerende Taalonderwijs’,
aan wat critiek te onderwerpen.
In het zoogenaamde stijloefenen is men in de laatste jaren wel op àndere wegen
gekomen, maar op de oùde wegen is men toch gebleven: al wat Stellwagen b.v.
(hij is het aan wie ik bepaald denk), hoe verdienstelijk misschien ook, hierin gedaan
en gewerkt heeft, gaat van de oude denkbeelden uit en is principieel verkeerd. De
lui gaan er van uit, dat de taal en de mensch twèè zijn - de taal iets buiten de mensch
en iets voor b.v. elke Nederlander gelijk - iets algemeens, en dit dat de taal iets
algemeens is gaat sàmen met het denkbeeld, dat het iets onveranderlijks is: het
individu heeft in de taal gèèn persoonlijke vrijheid, er is een wetgevende,
codificeerende, toeziende en richtende overheid van taalambtenaren: precies de
toestand van ‘Het jaar 2000’: een socialistische kazerne-staat. Uit deze opvatting
van de taal als iets buiten de mensch, een instelling namelijk van middelen om zich
schriftelijk uit te drukken ten àlgemeenen nùtte en genòègen, vloeit o.a. deze
‘stijloefening’ voort: Ziehier jongen, een woord (ken je 't niet, 't staat in 'et
woordenboek op z'n bepaalde plaatsje): neem het en verbind het met andere
woorden tot een zin. En dan (wat moeielijker!): Ziehier deze twee, drie, vier woorden,
synoniemen genaamd; - brengt ze stuk voor stuk samen met andere woorden en
laat ze daarmee samen een zinnetje dansen, - en dan moet het verschil in beteekenis
duidelijk uitkomen. Ik heb met mijn leerlingen, ook met onderwijzers die ik les gaf,
ook wel zoo gedaan. Ik moet eerlijk zeggen: ik heb die oefeningen zelf nòòit gekund
en kan ze nòg niet. Kijk eens: ik heb als ik schrijf altijd eerst de gedachte - die
gedachte die van mijn innerlijk leven is, dat innerlijk leven dat een wereld in wording
en vèrwòrding is, waarin alles onophoudelijk verandert, stofwisselt, vervormt, groeit:
en als ik nu schrijf dan ben ik in een inwendige beweging, in mijn binnenleven heeft
een proces plaats, gedachten naast gedachten, gedachten nà gedachten verschijnen,
ontwikkelen, veranderen en kijk - innig begeerende om dat gedachtenleven te uiten,
stèrk wìllende de latènte gedachten van mijn ziel bàren en bevrijden, - komen de
woorden tot mij, ze komen alsof ze wezens, dienende geesten waren die het innerlijk
zuchten der begeerte verstonden, als op een wenken, alsof ze aan de deur hadden
staan wachten; ze komen - tràger soms, ja, ik roep ze soms làng en làng te vergeefs,
- een dag en langer kan men, in gevoel van vernederende machteloosheid, over
een halve bladzijde zwoegen, maar - mààr Mijne Hoorders, wat is het dan? De
gedachte is nog niet
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voldragen; als het mij gebeurde, dan was ik ‘de stof nog niet meester’, het denkbeeld
was nog niet opgeworsteld uit de diepe donkere schachten van ons onbewuste
leven in de bewustheid. en dit is zoo in alle waarachtige zeggen van zich-zèlf: eerst
was de gedachte en daar is gèèn gedachte zonder woord; in het concrete,
diep-innerlijke menschen-zieleleven, het gedachten-groeien uit den soliden zielegrond
van onverwetenschappelijkte boeren en diepere geesten beide - zijn woord en
gedachte als die Siameesche tweelingbroeders, ze leven dòòr elkander, dood en
leven van de een is dood en leven van de ander. Neen, Toehoorders, ik heb het
bedoeld zooals ik het gezegd heb: woorden, synoniemen of wat ook in zinnen
brengen, - het is een oefening aan het recht en de waarde waarvan niet velen
schijnen te twijfelen en niemand denkt er mogelijk aan om ze uit de
Onderwijs-dogmatiek te schrappen - maar ik moet bekennen: ik kan het niet en het
is niet mijn dòmheids schuld: zòòdanig is het werkelijk bestaan van de taal in de
meusch, dat het de schuld van mijn lèèrlingen niet is, als ze het òòk niet kunnen.
Laat ons even nagaan wat de oefening als ze goed zal zijn, van de leerling eischt:
het wòòrd wordt gegeven, maar in werkelijkheid is er, bij ieder mensch (gaat maar
nù) in al zijn dagelijksch denken en spreken, altijd eerst het stille denken en dan het
hoorbare woord: of, tastbaarder uitgedrukt, het ding is er eerst, de woorden komen
uit ons leven voort, het Leven gèèft ons de dingen en de dingen brengen hun naam
mee. Wie zal dus alleen deze oefening kunnen? Menschen met een vernuftig
vindings-, iuventievermogen en een sterke verbeeldingskracht: ze moeten zich dan
eerst een stuk menschelijk leven denken, zich een geval denken en zich dat sterk
voorstellen; en ja, als ze dan daarvan in een paar zinnen sprèken en dat doen met
artistieke bezorgdheid om juìst te zijn, dan kan in die zinnen soms wel het gegeven
woord het juiste zijn. Ik, Mijne Hoorders, kau dat niet, want mij ontbreekt het aan
vindingsvermogen. Gelukkig de bezitters! Beschikt Gij, allen, over zooveel inventie?
Mogen we de knaap, de examinandus van 't Onderwijzersexamen àfvergen, dat hij
inventie bezit? Zoomin als we van hem eischen mogen een opstel over
Straatmuzikanten en over Kleine oorzaken hebben groote gevolgen. Maar 't is waar
- de Heeren van deze oefening bedòèlen het niet zoo ernstig; ze bedoelen maar
een zìnnetje zooals ze een òpstel bedoelden. Wat is de eigenlijke fout van dit oefenen
nu? Dezèlfde fout die er steekt in 't overbrengen van zinnen uit activum in passivum.
In de werkelijkheid ontstaat een passieve zin nooit uit een actieve. En in de
werkelijkheid beginnen we nòòit met een woord (behalve de menschen die op H.B.S.
en Gymnasium hun
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taal verleerd hebben) om daar een dìng bij te fingèèren. Alle ‘oefening’ nu, die de
leerling procédés leert die in zijn onbewuste denken en spreken nooit plaats hebben,
alle zoodanige oefening - is voor het leven van de taal in de mensch verdèrfelijk,
en daarmee verderfelijk voor zijn hèèle intellectueele bestààn. Niets is verderfelijker
(het is diep immoreel, het tast alles aan) dan de menschen te lèèren schrijvende
wòòrden te zoeken om er zaken bij te fingeeren; en te lèèren zinnen te vormen,
door zulke gezochte woorden grammatisch maar met elkaar te verbinden. En doen
onze jongens in hun opstellen maken niet net hetzelfde? Ze zoeken wòòrden, ze
zoeken zinswendingen, ze zoeken beelden en ze lappen het samen tot zinnen, en
ze doen alsof het over dingen was. Maar de taal bestààt niet uit woorden en zelfs
niet uit zinnen - ze bestaat in complexen van zinnen; en die complexen zijn een
product van het Lèven, - de waaràchtige taal wordt bij dichter en boer uit het Lèven
gebòren. Anders in de school van de negentiende-eeuwsche taaldoceerders. Voor
hun bestaat de taal uit wòòrden, die naar afgesproken regels tot zinnen worden
samengevoegd; en door règels en wòorden van buiten te leeren en vlug te worden
in 't zinnen construeeren daaruit - leert men de tààl van buiten. In die taal kleedt
men dan zijn gedachten; een taal is een kleerenmagazijn, een confectie-inrichting,
waar men, met wat routine en handigheid, voor alles goeie maat vindt; door dan
wat tropen en figùren te nemen kleedt men de gedachten ‘in het aantrekkelijk kleed
der nieùwheid.’ En wat die gedachten betreft - - - In school gelden de gedachten
van de schema-fabrikant en de leeraar voor de gedachten van de jòngen. Wat gaan
de leeraar de gedachten van den jòngen aan?
Mijne Hoorders, ik kon met mijn détail- zoowel als met mijn algemeene eritiek nog
lang, làng voortgaan. Ik zou kunnen betoogen, hoe de gedachtenlooze taaldogmatiek
van de heeren ook hun Letterkùndig Onderwijs bederft, en ik zou kunnen handelen
over het feit, dat de meeste jongens van H.B.S. en Gymnasium b.v. nòch kunnen
lezen nòch interpungeeren. Het slot zou zijn, dat er niets goed is in ons
Taalonderwijs. Ons Taalonderwijs is Niets. Daar zijn principieele fouten die overal
doorwerken. Er is een verkeerd begrip van taal. Tot dit lààtste inzicht moeten we
komen. Ik kan u er ook trachten te brengen langs een meer directe weg dan die van
de critiek. Ik denk dat gij die, als ik, ook aangenamer zult vinden. In het tweede stuk
van mijn lezing dan, na de pauze, zullen wij die weg òpgaan.
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II
Ik wensch het niet te hebben, Toehoorders, over de diepste oorzaken van de Nieuwe
Richting in het Taalonderwijs. Ik heb besloten de vraag naar het eerst-principieele
en het innig-wezeulijke in het Nieuwe Willen en Denken niet aan te voeren.
Uitspreken moet ik het wèl, dat onze opvatting van de nieuwe denkbeelden, in
hoeverre wij ze begrijpen en er in leven, dààrvan afhangt, hoeverre we zijn in het
inzicht in die dièpste oorzaken. Ik weet wel, deze en gene zal zeggen: ‘Zeg ons
maar gauw hoe of 't nieuwe zijn zal, dan zullen wij dat wel eens eventjes beoordeelen’
- maar ik zou moeten antwoorden: we begrijpen een ding slechts voorzoover we
zijn oorsprongen kennen en we bezitten een ding slechts voorzoover we deel hebben
aan de idee. Toch moet men soms wel op een bijpaadje beginnen. In mijn critiek
daar straks heb ik ook àl maar op bijpaadjes met u geloopen. Ik wou den grooten
weg te vinden zoo graag aan u zelf overlaten. Ik wil ditmaal daarom enkel spreken
over meer dagelijksche dingen en ga u bezig houden met die andere vraag die ik
in het begin stelde: wat willen ze eigenlijk in dat Nieuwe Taalonderwijs?
Eerst zal ik het hebben (hoewel het iets secundairs is, zooals u nog blijken zal),
- over het Nieuwe Moedertaal-begrip, een begrip dat is voortgekomen uit de
neigingen van de Nieuwe Tijd en uit de Taalwetenschap van de laatste decennia,
- een ontstààn waar we nu nièt over handelen kunnen. Laten we maar dadelijk
mìdden in de zaken gaan. Het nieuwe Moedertaal-begrip is ongeveer dit: ‘Moedertaal’
is altijd klank en, zacht of hoorbaar, gesproken en gehoord; niets van vòòrgeschreven
van bùiten te leeren taal is ‘Moedertaal’; verstaanbaar logisch naast elkaar zetten
van letter-woorden geeft ook gèèn Moedertaal. Iemands Moedertaal is de taal van
't milieu waarin hij is opgevoed; in de meeste gevallen zal dit de taal van zijn moeder
zijn, en nù nog als àltijd, leert een kind het meest van zijn moeder; de moedertaal
van Veluwsche menschen is dus het Veluwsch en van de kinderen uit de
achterstraten het achterstraatsch. In Holland en in Utrecht is meer dan èèn dialect
en dus velerlei moedertaal. En nu in òns Land heb-je dìt nog: de Beschaafden, over
ons hèèle land, erkennen dat bijzondere spreken dat ik en gij allen in den regel dòèn
en dat in de provincie Holland eigenlijk ontstaan is en dus oorspronkelijk een
strèèkspraak was, - over ons hèèle land, zeide ik, erkennen de Beschaafden die
zèkere manier van spreken als de eigenlijke Beschaafde: er is bij ons
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een Algemeene Beschaafde Spreektaal. Over die moete-we 't verder hebben. Deze
Algemeene Beschaafde Taal (die met het taaltje waarin de Nederlanders schrijven
weinig of niets heeft uit te staan) - bestaat nn niet een-en-enkel; zij kan ook geen
zaak van voorschrift en boekjeseducatie zijn. Zij bestaat in vèle schakeeringen; zij
staat overal min of meer onder de invloed van de volksdialecten, van de bijzondere
streekspraken. Ik zal een voorbeeld nemen: een Zierikzeeënaar uit de beschaafde
stand, als hij geboren en getogen Zierikzeeënaar is, spreekt zoo den dag door, in
zijn Zierikzeesch-Schouwsch milieu, Zierikzeesch, het dialect. Maar - als die
Zierikzeeënaar in de Gemeenteraad is, als hij in Holland komt, of met Hollandsche
lieden spreekt (in Zeeland is Holland àl wat niet Zeeland is), dan laat hij zijn dialect
vàren, en dan blijkt dat hij nog een àndere spreektaal in zijn macht heeft; en wat
men dàn van hem hoort, dat is de Algemeene Beschaafde Spreektaal. Die spreektaal
mag algemeen heeten hièrom: een Groninger uit de Beschaafde Stand (ik reken
dat de gezeten Burgerklasse een Beschaafde stand is, een stand van Beschaafde
lieden), zoo'n Groninger spreekt zoo den dag door Groningsch; maar als hij in de
Gemeenteraad zit te discussieeren, als hij met leden van de Rechtbank of met z'n
Hollandsche kennissen in aanraking of in verkeer komt, - dan blijkt dat ook hij nog
een andere spreektaal bezit en ziet - die spreektaal is im Grossen und Ganzen
dezelfde als die tweede taal van de Zierikzeeënaar. En dit verschijnsel heeft men
in wèlke hoek van 't land men ook komt. Mààr - als een taal-bekijker nu Groningsch
of Zeeuwsch, ik zal maar eens zeggen Zierikzeesch kent, - wat merkt hij dan bij die
Hollandsch-sprekende Zierikzeeënaar op? Wat merkt hij van zèlf op, als hij maar
genoegzaam lange tijd in dat milieu verkeerd heeft? Dat er in het Hollandsch van
die man z'n taal eigenaardigheden zijn, waaraan men dadelijk de Zeeuw, meer
bepaald ook de Zierikzeeënaar herkent: het dialect is in zijn Hollandsch; sommige
vormen, woordschikkingen, constructies, accenten, stem-modulaties, klanken,
woorden, expressies en daaronder beeldspraak zijn hem zòòdanig tot tweede natuur
geworden, dat hij ze zich nièt afwennen kan; dat ze zich, of hij wil of niet, altijd en
overal doen gelden, en zijn Hollandsch maken tot een bijzonder sòòrt van Hollandsch,
zijn Beschaafd tot een bijzondere nuànce van Beschaafd: het Zeeuwsch-Beschaafd:
dit is niet zoo gedecreteerd door de Heeren van de Nieuwere Taalbeschouwing,
maar 't is altijd zoo geweest zoolang die Algemeene Taal er geweest is; de oudere
‘taal’-beschouwers hebben dit feit echter met de Algemeene Beschaafde
Spreektaal-zèlf verontachtzaamd. Wat nu 't
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geval is met het Zeeuwsch, is ook het geval met het Groningsch en het Overijselsch
en het Brabantsch en - in de beide provincies Holland is 't niet anders; - wèl zijn de
nuanceeringen daar minder sterk. Laat ik ter verduidelijking een aantal van die
Zeeuwsche (in hoeverre bepaald Zierikzeesch weet ik niet altijd) noemen; er is ook
wel een en ander bij wat ook Dordtsch en vrij algemeen Hollandsch, of ook in andere
dialecten is. Dus Zeeuwsch Beschaafd: Nadien als bijwoord, terwijl als bijwoord;
nadien dat, nu dat, onderhand, zoodra niet of als voegwoorden; de constructie er
kwam een steen door 't venster gevlogen, daar komt hij aangeloopen; 't gebruik van
eigen in de beteekenis van zelfde (den eigen dag) en van zich, dus als reflexief
voornaamwoord: m'n eigen; de woordschikking, heel de stad, alle zes de jongens,
half m'n inkomen; de ik-constructie: ik ben dat nooit onderwezen, ik ben wat vreemds
overkomen e.d.; de praepositie rond; de vormen den en dien, enphonisch zoowel
ste

de

in 1 als 4 naamval; scheidbare werkwoorden als òverrijen: pasòp, ze rijen je
òver, voerman je hadden me bijna òvergereden, en onscheidbare als overhàlen: je
moet 'em zien te overhàlen; verleden deelwoorden als gedansen, gedorschen,
e

gekunnen, gemoeten; 2 persoonsvormen als je zullen, je moeten, je praten; een
meervoud als blaren (voor bladen of bladeren); een comparatief als beterder;
accenten als mèèsterknecht, er òm komen; uitspraakeigenaardigheden als kèrel,
wèreld, veèrs; geslachtsverschillen als de slijk, de blok, het haas, het eend; woorden
als inschikken, lomp (in den zin van dom en onervaren), zich verzeeren, hekken
(voor hek), de bonze van 't vat (= de spon), botgeven, oprijzen (= gaan opstaan),
gansch, snoep (= snoepgoed), kronen (= groen- en mooimaken bij feestelijke
gelegenheid) en kroonsel en kroonjaar (elk lustrum van een menschenleeftijd), het
verteer (wat men op een uitstapje verteerd heeft), zicht (voor gezicht en kijk), goed
gebrood zijn (goed z'n brood hebben), klepper (= rijpaard), dorpel (drempel), kappen
(voor hakken), òmkappen (= omslaan: van een bootje), koffiedroes (= koffiedik),
ginter (voor ginder); uitdrukkingen als bij iemand uitkomen, iemand beschaamd
zetten, een ruiltje slaan, de schuld op een ander steken, iets op die of die manier
aansteken, het water was zoo kalm je kon er op schrijven, drinken als een tempelier,
straatarm. Ziedaar. Nu heb ik het begrip Zeeuwsch-Beschaafd ruim genomen. Ten
opzichte van vele van deze dingen kan ik verklaren: gèèn beschaafd, echt
Zierikzeënaar zal ze zich afleggen, onbewust hèèft hij ze en onbewust hoùdt hij zezijn leven lang. Daar zijn andere dingen die hij dàn met meer of minder attentie
onderdrùkt, dan weer met meer of minder toestemming laat gaan, en dit ‘meer of
minder’
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hangt nu erg van de persoon af. Wààrom ik zoo veel speelruimte wil zal wel blijken
als ik straks op de Onderwijsquestie kom. Ik heb 't nu nog maar over 't
Wetenschappelijk begrip Algemeene Beschaafde Spreektaal. Zooals er nu in dèzen
zin Zeeuwsch-Beschaafd is, zoo is er meer dan èèn soort Overijselsch-Beschaafd
en Groningsch-Beschaafd en zoo voort. Als gij nu den juisten kijk op 't bestaan van
onze Algemeene Beschaafde Spreektaal wilt hebben, dan moet gij nog bedenken,
- dat bijna ieder Nederlandsch mensch en kind iets daarvan machtig is: van de
gezeten burgerklasse uit, moet gij uw onderzoek voortzetten, al dieper en dieper
naar beneden in de samenleving: hoe lager gij komt en hoe minder de menschen
deel hebben aan de algemeene Beschaving, hoe minder van de Beschaafde Taal
er is; maar geconstateerd moet ook, dat naarmate gij hooger in de samenleving
komt, waar de Beschaving al fijner en fijner wordt, - de invloeden van het dialect al
minder en minder worden, maar ook grooter de invloeden van de boeketaal en de
vreemde talen, en dat over 't geheel daarmee de spreektaal haar volkstümlich en
nationaal karakter, de smaak en het aroma van een echt natùùr-idioom in die hoogere
kringen verliest: in de hòògste kringen wordt, geloof ik, in alle deelen van 't land,
zoo ongeveer een en dezelfde taal gesproken, maar dit kleurlooze àllerbeschaafdste
Hollandsch mag bij gèèn kenner van onze burgerlijke idiomen aanspraak maken
op de naam van Het Hollandsch, De Moedertaal.
Van dit u nu ontvouwde Moedertaal-begrip moet ik gesproken hebben
Toehoorders, als wat ik verder te zeggen heb u zoo duidelijk zijn zal, als ik het
wensch. Maar ik moet u waarschuwen, dat Gij dit Moedertaal-begrip niet voor het
Primaire in onze questie houdt: de stelling Schrijf de Spreektaal is zelfs in de
schoolpraktijk maar secundair. En ook wil ik u waarschuwen, dat Gij de zaak van
het Nieuwe Taalonderwijs niet voor een wetenschappelijk vraagstuk moet houden:
de wetenschap hèlpt hier maar een handje, zij heeft (namelijk de Vergelijkende
Linguistiek en de Germanistiek) het gezag van den ouden Grammaticus gebroken
en de eigenlijke taal in èère gebracht; ook bereidt ze de menschen voor en stemt
ze ten gùnste van het Nieuwe: maar of er al of niet zooiets als een boeketaal zijn
mag dat is natùùrlijk geen vraag van wetenschap en niemand kan quà
wetenschappelijk man in het hart der questie komen: het is een questie van
‘paedagogie’, om maar te noemen het half verouderwetschte en gesmade woord,
dat toch zulk een diepe beteekenis heeft.
Weet Gij op welke vraag het èigenlijk aankomt? Op dèze vraag: wat denkt Gij
van de Mensch en wat denkt Gij van zijn Geschiedenis.
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De paedagogische questie is een ethische questie. Maar dààrover nu niet. Het is
een paedagogische questie ook in enger zin. Wij maken geen mènschen van onze
jongens en deze schuld komt voor gèèn klein gedeelte voor rekening van de lui die
de Moedertaal doceeren. De Taal is van het allerinnigste dat de mensch heeft. Dat
wèten de meeste van die menschen niet, omdat het nòch dichters nòch kijkers en
denkers zijn en voor zoo vèr ze 't zijn (maar is in ièder van ons niet een kijker, denker,
dichter?) - slapen. Maar vraagt het voor alles eens aan de dichters; - vraagt het
maar aan àlle echte auteùrs (die weinige zijn) en als gij 't niet in U zelf en bij de
dichters en auteurs kunt vinden, gaat dan bij Max Müller (ik bedoel niet de populaire
van het dilettantisme, maar de eigenlijke, de hèèle, de persòòn) en Noiré. De Taal
en de Mensch, individu voor individu, zijn onafscheidelijk èèn; woord en begrip zijn
hetzelfde en het denken geschiedt in de taal. Te zeggen: Gij zijt een Mensch, - dat
zegt niets anders dan: Gij zijt een denk-wezen; en dit, zegt niets anders dan: Gij zijt
onder de schepsels het Sprèkende. En Individù voor Individù: Dat is: elk mensch
heeft zijn eigen taal omdat hij zijn eigen leven heeft. De Taal is diep uìt den mensch,
zij wòrdt mèt hem, zij wòrdt uit de bronnen van zijn persoonlijkheid. Het Leven wèkt
de Taal in hem, de zì ne. Zijn Tààl is bij elk mensch-wezen product van zijn gehèèle
Lèven. Als ik iemands Taal had, dan had ik de inventaris van zijn gansche geestelijke
bestaan en het systèèm van zijn geestelijke huishouding er bij. Maar - men kàn
iemands individueele taal niet hebben. Want niemands taal is een inventariseerbare
Totaliteit. Lichamelijk niet làng, - maar geestelijk kan een mensch zijn lèven lang en
tot in alle eeuwigheid groeien. Die goèd-lèvend is, die groeit geestelijk zijn lèven
làng. Dit groeien, laat het ontwikkeling of vergroeiing zijn 't dòèt er niet toe - dit
groeien kan geen moment ophouden, hòùdt geen moment op; - want dan zou de
mensch dood zijn, hij zou op moeten houden te leven. En dit groei-veranderen, 't
zij het een mooier of een leelijker worden is, ìs het veranderen van zijn tààl. Taal is
op gèèn uur, bij niemand, geheel hetzelfde als 't vorige uur. Ik moet U herinneren
dat er een onbewùst leven in ons is en ons bewùste zijn- een bewustwòrding en
geboorte is van iets wat in onbewustheid is gegroeid. In die donkerheid groeit ook
onze taal. Ik wèèt niet wat een hel licht er morgen voor mij schijnen zal over de
Renaissance b.v.; ik wèèt dat in mij is een Renainsance-voorstelling, een plant die
in een diepe verborgen bodem wortelt en die àldòòr nog gròeit: als ik morgen mijn
plant eens weer zie, ik wèèt niet, hoe ze
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zich dan ontwikkeld zal hebben; of ook, ìn mij is een kìem, een embryo van een
voorstelling van 't wezen van Poëzie b.v.: misschien wordt het morgen of over
veertien dagen 's avonds of 's morgens in de bewustheid geboren: - nù, en dan zal
de ontwikkeling of de ontplooiing van het begrip de ontplooiing of de ontwikkeling
van het wòòrd, en ook die gebòòrte de geboorte van het woord, wel te verstaan het
mijne zijn: want begrip en woord, woord en begrip zijn èèn en hetzelfde. Ik weet ook
niet in wat crìsis ik morgen of eerder nog zal geraken- waarin ik tààl zal uiten die ik
niet had geweten dat in mij wàs, sprekende, bàrende - dìngen die ik niet wist dat in
me slùimerend gròèiden. Ziet, daar is niemand bij wie dit niet zoo is. Hoort nu:
Primair is niet de stelling: ‘Dat iedereen de spreektaal schrijven moet’, - primair is:
dat iedereen moet schrijven zijn eigen taal. Die dit begrijpt, zal niet meer vragen: of
dan de dichters voortaan net moeten schrijven zooals wij praten: de dichter in de
oogenblikken dat de dìchter in hem spreekt, spreekt zijn taal, z'n eigen. En de
jongens op school spreken in hun gewòne oogenblikken, net als de dìchter in zijn
hòòge, hun EIGEN taal. Maar - dòòrdat de individualiteit van de meeste menschen
zich zoo wèinig prononcèèrt; door de overèènkomsten in onze individualiteiten (onze
diepe wezensèènheid!); en door dat ons leven in zooveel hetzelfde is, dààrdoor is
't dat we practisch, voor de scholen van de Beschaafden, zeggen kunnen: gedoceerd
moet De Spreektaal, de Algemeene. Want de Beschaafden spreken ook elk z'n taal;
- maar de overeenkomsten zijn zoo menigvuldig, dat alleen scherpe waarnemers
van Ziel en Taal de individualiteit door de Algemeenheid, die de Algemeenheid van
de persòònlijkheden is, heen zien breken. Ik geloof Toehoorders, zoo wij elkaar
verstaan hebben nu, ongevèèr, dat we een flinke stap hebben vooruitgedaan. Laat
ons nòg een stap doen. Niemand mag anders schrijven dan zijn eigen taal. Hieruit
deduceert zich van zelf: Het groote gros van de menschen moet schrijven de gewone,
dagelijksche Spreektaal en voor de Beschààfden is dit de Algemeene Beschààfde.
Maar Mijne hoorders - wij moeten die taal nu niet hebben als een Abstractum, dat
in een Woordenboek en een Grammatica kan. Niet als een Abstractum! Dus moet
het niet zijn als nu gebeurt met de Boeketaal: dat al die jonge menschen van H.B.S.
en Gymnasium, door ons heele land, van hun vijftiende zestiende tot hun achttiende
nègentiende jaar, àllemaal een en dezelfde, preciès dezelfde taal cadeaù krijgen
van de meester en dan die taal als een taal voor een heele lèven liefst, een taal
waarin ze hun gedachten zeggen zullen zoowel op hun vijftigste
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als op hun zeventiènde jaar. De jongen zal ook ons Beschààfd nòòit leeren schrijven
- als het weer iets buiten hem wordt; hij zal buiten zich zoeken gaan wat in hem en
van hem-zelven is - hij zal het niet vinden. Wij moeten ons Beschaafd hebben - zòò
als het is. In zijn nuanceeringen, en dan in al de Persoonlijkheid van zijn bestaan.
Waarop denkt Gij, dat het in het Toekomstige Onderwijs dan zal aankomen? Het
idee dat men zijn Moeder- d.i. zijn eigen taal van buiten kan leeren en van den
meester krijgen, bestààt nu niet meer. De kinderen, op de Lagere zoowel als op de
H.B.S. en 't Gymnasium, zijn nu niet meer in 't idee dat Menèèr ze de Hollandsche
Taal leert zooals de andere Meneer de Fransche of 't Latijn. Ze weten dat ze, als
levende, groeiende menschen, sprèkende wezens, tààlwezens zijn, en dat ze àlles
van ‘meneer’ mogelijk te lèèren hebben en lèèren kunnen, behalve de taal van hun
denken en zeggen. Ze zien van 't begin af, dat de ‘Nederlandsche’ les hèèl wat
anders dan een tààlleer-les is. Een leeraar die zich inbeeldt, dat hij de jongens ‘hun
Nederlandsch’ leert, zal iemand voor de hoogere komedie zijn. DIT zal zijn taak zijn,
Toehoorders (en ik zou mijn tegenwoordige taak, de taak die ik mij-zelf heb opgelegd
in de school, reeds zòò willen omschrijven): dit: DE KINDEREN EN JONGE MENSCHEN
TOT HET BEWUSTZIJN TE BRENGEN dàt ZIJ HEBBEN EEN EIGEN TAAL. Mèèr niet: hun tot
het bewùstzijn brengen, dat ze een eigen taal hebben. Sprèken, doèn ze die taal.
Hij moet ze die taal ook leeren lezen. En dàn - hij moet ze in 't schrijven d.i. niets
anders dan het in-teekens-ààn-duiden-van-die-taal, hun eigen taal oefenen. Daar
is een jongen van zestien jaar; - van zestien jaar zal ik maar zeggen, maar dat het
uiten van de eigen taal al een voornaam ding zal zijn op de Làgere School en een
hòòfdzaak ook in de eerste en tweede klasse van H.B.S. en Gymnasium zult Gij
wel inzien; wat moet die jongen nu leeren? Hij moet leeren zijn eigen gedachten,
dat zijn de gedachten niet van ‘Meneer’ maar die uit zijn eigen leven zijn
voortgekomen, te uiten. Die gedachten zijn taal, want gedachte zonder taal is er
niet: hij moet dus leeren zijn Tààl d.i. zich-zelf te uiten. Spreekt het nu niet van zelf,
dat ik hem niet kan laten schrijven zijn eigen taal van als hij vijf-entwintig of veertig
jaar oud is? Die taal is er nog niet, want hij is nog geen veertig jaar Ik kan hem nièt
anders laten schrijven (als ik waarachtig opvoeden wil) dan zijn eigen taal van zestien
jaar; ik mag hem niet anders laten zeggen dan - zich-zelf. En nu - die jongen is
achttien en hij is in een hoogere klasse. Wat heb ik hem gelèèrd? Ik heb hem tot
bewùstzijn gebracht - dat hij heeft z'n eigen taal, en ik hem geleerd om die taal
waarin zijn heele innerlijke denkleven gaat,
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en die hij anders uit met den mònd, - om die taal ook in teekens op papier te brengen.
Nu is hij dus achttien jaar. Wat gaat hij vòòrt te doen? Zich-zelf te zeggen, zijn taal
te schrijven. Wat is dìt nu voor een taal? De taal van zijn vijfentwintigste of veertigste
jaar nu? Neen, want die zal hij niet voor zijn veertigste en vijfentwintigste jaar
schrijven. Hij schrijft nu de taal van zijn àchttien jaren. Denkt gij dat het dezelfde
taal is als toen hij als jongen van zestien in de dèrde klasse zat? Als wij inderdaad
Mannen van Middelbaar en Hooger hebben òpgevoed, dan zal het een àndere taal,
- dezelfde maar toch een andere zijn. Wilt Gij weten, wie van deze jongens, wie van
deze klasse nu de bèste ‘opstellen’ maker, of laat ik liever zeggen de beste zegger
is? De fermste, de pittigste, die 't mèèst persoon is, die het meeste binnenwereld
heeft. Maar zij allemààl zijn sinds die derde klasse vooruitgegaan. Vooruitgegaan
d.i. zij zijn gegroeid en gegroeid zijn ze in hun tààl. Hun taal is dezèlfde gelijk zij
zelve dezelfde zijn gebleven, en een àndere toch gelijk zij zèlf zijn veranderd. Ze
hebben allemaal nieuwe terreinen binnenwereld gekregen- en dit is alles verrijking
van het taalfonds geweest. Is het door het synoniemen- en beeldspraak-behandelen
van de Leeraar? Neen, maar àlle Leeraren hebben er een weinigje toe meegewerkt,
en - meer dan zij allen te zamen (want ons onderwijs is slecht), meer dan zij allen
te zamen heeft het Leven het gedaan: alle taal in den mensch, alle echte d.i. eigen
taal is uit en dòòr het Leven - niet door de School: ze zijn sterker geworden die
jongens, en het Leven rondom hen heen hebben ze in zich opgenomen en elk ding
in het Leven krijgt bij den Mensch zijn naam, en zoò is met hun binnenwereld hun
tààl uitgebreid. Geestelijk opwassen is taal krijgen. En dit merkt niet iedereen - maar
die zijn jongens durft bevrijden en hen tot Mènschen heeft durven laten opgroeien,
diè merkt het en wèèt dat het zoo is.
Als mijn jongen nu straks de wereld ingaat, wat zal hij dan geleerd hebben? Hij
zal geleerd hebben zich te uiten: Niet: opstellen te maken, want dit bestaat niet in
het leven (wat wij ‘Opstel’ noemen, ook het zoogenoemde ‘vrije’, moet verdwijnen,
het is Niets) - maar zich te uiten. Als hij vijfentwintig is, zal hij weten hoe zich te
uiten; als hij vijfendertig is, zal hij het weten; - hij zal het weten voor zijn gànsche
lèven: ik heb hem niet op zijn zestiende tot negentiende jaar kunnen leeren de taal
die hij met vijfentwintig en vijfendertig en vijftig jaar zal in zich hebben (dit is een
denkbeeld van lage orde, waar tegenwoordig elk ‘Gebildete’ boven moest staan);
maar ik heb hem de hoogste stijlwet gezègd en verklààrd, ik heb hem de weg der
toe-
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passing gewèzen, ik heb hem òp die weg gebràcht toen hij niet kòn, en ik ben mèt
hem dien weg gewandeld: ik heb hem op verschillende leeftijd zich in zelf-uiting
laten oefenen en hij kàn het voor àllen leeftijd nu: èn - - Ik heb hem niet afhandig
gemaakt zijn eigen taal, ik heb hem niet op de vreemde wegen laten dwalen, die
van den èigen levensweg afvoeren; - ach wat wòòrden die u toch niet zeggen wat
waarheid is - ik heb niet die crime, die misdaad (waarom het inheemsche woord
vermeden?) aan hem begaan, van hem van zich zèlf te vervrèèmden: ik heb hem
tot hèèr en meester van zijn gedàchte gemaakt.
Proeven hebben geleerd, dat een jongen, een gewone middelmatige jongen, die
niet een goed opstel kon schrijven over DE Nieuwjaarsdag, over die abstractie
Toehoorders, wèl op papier kon zeggen, en dat beter dan hij 't mondeling deed, hoe hij zijn Nieuwjaarsdag had doorgebracht, nàmelijk toen hij permissie had het
in zijn eigen Beschaafde taal te doen: ze hebben geleerd die proeven, dat ook de
middelmatige Nederlander een goed, ja een zeer goed wij zullen maar zeggen
‘opstel’ schrijven kan in eigen taal, - namelijk een opstel van iets wat hij zelf beleefd
heeft en dàt dan zòò àls hij het beleefd heeft, of een ‘opstel’ van eigen gedachten
en opinies: geleerd hebben ze dit: dat iedereen die praten kan (ik zonder in 't
algemeen idioten alleen maar uit) zich ook met het tèèken precies kan leeren uiten.
Een klas van middelmatigen, een slaperige klasse, waar weinig bijzat en waar
niemand pleizier van beleefde en die in z'n slaperigheid van het Hollandsche opstel
nòòit iets terecht had kunnen brengen, - werd een klas van heel goeie zeggers, toen
ze onder het nieuwe regime wakker geworden en van de nieuwe leer allengs vervuld
geworden waren. ‘Jongens, schrijft nièt anders dan dingen die je weet van je-zelf;
die je zòò kent dat je ze heelemaal voor de oogen kunt halen net zooals ze bestaan
en als ze gebeurd zijn; waarin je weer leven kunt; en doet dat in het
Spreek-Hollandsch dat je hoort hier in school en daar buiten ook, zoo goed als je 't
kan: maar weest voor alles natuurlijk, weest èèn-voudig en zeg een ding nooit zoo
dat je 't zelf in je onnatuurlijk voelt; je hoeft je niet angstig af te vragen, of je neef in
Den Haag, of de Officier van Justitie, of een Minister dit of dat woord wel gebruiken
zal, die of die vorm of constructie wel: spreek, schrijvende, als voor jezelf; ongemaakt,
zonder je dwang aan te doen; zoo dat je zelf niets vreemds in je taal vindt, - en als
je een woord, een vorm, een constructie uit de pen wil (versta mij wel: wil en zich
niet wil laten onderdrukken), waarvan je 't gevoel hebt of wèèt dat de Officier van
Justitie of die of die Hoogbeschaafde 't niet zou gebruiken, - ge-
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bruikt je gezond verstand, overlegt even of 't algemeen verstaanbaar zijn zou. Voor
alles: ‘blijft natuurlijk.’ Toen deze leer in hen doorgewerkt had, toen werden al die
jongens in een minimum van tijd, met een pààr keeren probeeren, van stumpers
beste ‘opstellen’-‘makers.’ De een schreef uitstekend van de vlasbouw, die hij van
kinds af kende, van een jacht die hij als polsdrager had meegemaakt, van een
paardrijden door Schouwen met Pinkster, van paarden in 't algemeen zooals hij
boerenzoon daarvan mee kon praten; de ander over 't leggen van zinkstukken en
over doorbraken; een derde van zijn Nieuwjaarsmorgen en van zijn varen op de
rivier, waar zijn familie haar halve bestaan op had doorgebracht; nog een ander van
de laatste St. Nikolaasavond zooals die voor hem geweest was, en van een
muziekconcours waar hij mee aan had deelgenomen. En vroeger hadden ze bij
twee bladzijden de pen neergesmeten, en toen kwamen ze uit eigen beweging met
vier, vijf, zes, zeven en meer pagina's, straks schreven ze met plezier van tien tot
vijftien: ze hadden lust in dat werk, ze voelden zich in dat kunnen, er was meer nog
dan ijver, ambitie in die opstellen, er was trots in. En die opstellen dan, Toehoorders,
waren in onze Beschaafde Spreektaal. Ik moet opmerken: het was in Zeeland, dat
geïsoleerd ligt en waar die spreektaal vol eigenaardigheden van 't Zeeuwsch is. In
die opstellen las men nu o.m. van Beschaafde Spreektaal:
's Morgens was hij wel opgewekter als anders - zeilen en mast was neergeworpen
- men stelde als 't ware nergens anders geen belang meer in - dat de ouwe heer
heel zijn vermogen vermaakt had - en 's avonds dan eindigde hij den dag met een
grogje - tot hij, toen hij op de plaats kwam waar de dokter woonde, hij in 't geheel
geen pijn meer voelde - je kan nu wel heengaan - want als je zoo rijdt, dan heb-je
nog al is trek - hij laat je een afbeelding zien van den toren van het verdronken
Westerschouwen - hij maakte Gerrit z'n boord los - als je dan niet voorgeeft dat je
pijn in je hoofd hebt, of dat je niet erg wel ben dien dag, dan zou je bepaald verkeerd
thuis komen - de rederijkerskamer Achilles waarin hij en ik in meewerken - iederen
dag ging hoe dieper in de vacantie hoe sneller voorbij - klee-je nu maar gauw aan
- een stuk leer net goed voor een paar schoenen - hij lei zich onder een boom te
slapen - zoodat Odysseus zijn schip bijna omsloeg - ze zag geen een geitje meer
- de spreeuw vloog op het paard zijn kop - ik heb van morgen nog niets geen brood
gehad - een zolder, een flinke groote over 't heele huis - een heele mooie - hij met
den koster liggen al heel gauw met den kruidenier overhoop - gedeeltes - bediendes
- hij vocht en speelde net eender
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als de andere jongens - hij lei het vleesch aan den kant van den weg - nu zullen ze
't niet kunnen hooren aan mijn stem, nu is hij veel zachter - de schuur viel met een
donderend geraas in mekander - hij zocht een goeie plaats op - zoo gezeid zoo
gedaan - ze waren zoo mooi afgewerkt, dat de schoenmaker stond er verbaasd
van.
En van Zeeuwsch (en daaronder - niet àlles - Zeeuwsch-Beschaafd): Gelukkig
dat ze me niet beschaamd konden zetten in 't springen - na den middag heb ik mijn
klepper nog eens flink afgeborsteld - half den middag begint het harder te waaien
- eens op een dag moest de oudste zoon van zijn vader hout hakken - de jongste
wou dit ook doen en kwam hard aangeloopen - nu dat broer zoo slecht is
weggekomen, zal ik liever niet gaan - het ging al aan 't eind van de week raken en om in den tuin te gaan, daar was geen zicht op - dat's geen waar, zei ik - en
terwijl haalde hij het geld te voorschijn - je kunnen nog niet eens zeven tellen - de
opperknecht is ondertusschen in 't stal gekomen - je zijn nog te lomp om zeven
gulden te tellen - de wagens gingen door het slijk tot aan de bosten van de wielen
- de man was zoo vriendelijk ons te waarschuwen voor den dorpel - en hij reed den
hond over - hij is straatarm - hij nam een grooten rotsblok - ik begrijp heel de zaak
al - rond de put - hij had iets kwaads in 't zin - we hebben ook op den toren geweest
- het paard duisde terug - nadien zijn ze nooit teruggekomen - ze waren in de neer
geraakt en moesten alle krachten inspannen om er weer boven op te komen - ik
heb niet gekunnen - zoo hadden die menschen, wanneer we niet tusschenbeide
hadden gekomen, 't slachtoffer geworden van hun eergevoel - 't heeft zoo gemoeten
- ik wou dat ik je koe had, daar was ik heel wat beter mee - hij langde het pijpje uit
zijn zak - mijn heele familie zat naar het deurgat te kijken - de andere hing nat en
wel rond zijn stok - maar omdat de jongeheeren dat nu allemaal kunnen overkomen,
moeten ze hun kameraad niet uitjouwen - elken dag werd het beterder - eenigen
tijd, niet lang nadien - het ruischte door de blaren - onder de hand we Wilhelmus
zongen, kwam er een groote steen door de ruiten
Laat ik opmerken, dat onder de aanhalingen veel is uit de eersteklasse-opstellen;
en - dat er in die eerste-klasse-opstellen - (die men natuurlijk zoo vrij mogelijk laten
moet) veel meer dialect zit (maar toch feitelijk heel weinig) dan in de opstellen van
e

de IV klasse b.v. Mag ik vragen, of Gij niet gemerkt hebt, wat een mooie
spreektaal-expressies er in deze opstellen voor den dag komen; - uitdrukkingen,
die ja als
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een ouderwetsche taalleeraar ze in de opstellen van zijn leerlingen ontmoette, zeer
zeker door menigeen niet geweerd zouden worden, maar die hij bij zì n systeem
eenvoudig niet krì gt van zijn leerlingen, òmdat ze niet dènken aan de eigen taal:
ze zoeken de taal buiten zich in plaats van in zich. De ‘opstellen’ van die jongens
waar ik 't nu over heb, zitten vol van dat echte frissche dagelijksche-leven-idioom.
Ik gèèf er nog een paar:
De keus zijn wel een duim dik, maar 't biljart dan toch - tot hij, toen hij op de plaats
kwam waar de dokter woonde, hij in 't geheel geen ziekte meer voelde - we werden
door elkaar geschud als graankorrels - hij viel op den grond met een smak, dat de
sterretjes voor zijn oogen dansten - ik wou dat ik je koe had, daar was ik heel wat
beter mee - het viel juist goed, dat ik thuis was - ik was huiverig en verkouen, zoodat
ik al gauw in mijn mandje moest - met nieuwejaar was ik een klein beetje beter en
ik knapte weer netjes op - dat gezegde van hem, dat kon je zoo merken dat het op
jou manieren zinspeelde - je ben kompleet moe als je je weer rustig op je bed kan
uitstrekken - van die goedige ouwe vrouwtjes verkeeren vaak in de beste stemming
van de wereld, als ze, zoo samenzittende, van hun jeugd kunnen vertellen menschen die een plaatsje gingen zoeken om een slaapje te pakken - want ik had
nog al hard te kampen met den slaap - het kwam niet uit, wie er de kwade hand in
gehad had - het waren de jongelui die den boel zoo'n beetje aan den gang hielden
- het water maakte zoo'n beweging op de vlammen, dat het net was of ze een grooten
pot met water kookten - de kinders, òòk maar aan een kant linksch, riepen ‘dank-je
wel!’ - hij lei zoo zonder erg, z'n pooten op 't kozijn. Etc.; - ik heb nog een rijken
voorraad anders. Wat Zuid-Holland betreft, kan ik meedeelen: daar is in dat
Zuid-Hollandsch-Beschaafd nauwelijks een spoor van dialect.
ste

Toehoorders, als jonge menschen, die zoo zachtjes aan naar hun 20 jaar gaan,
zich niet behoorlijk, d.i. flink, ferm, direct, precies en duidelijk weten uit te drukken
- (van ‘opstellen maken’ spreek ik niet, - opstellen maken is Niets) in de taal die hun
Moedertaal heet, jonge menschen, springlevend, die van vijftien tot twintig jaar in
het milieu van het Nederlandsch-zelf hebben verkeerd, noòit anders hebben gehoord,
noòit anders hebben gesproken, wier heele geestesontwikkeling van kindsbeen af,
van 't eerste levensjaar, in een ‘Moeders taal’ heeft plaats gehad, - als die dat niet
kunnen, - is dat niet iets om over te denken? Om het treffende beeld van den boer
te gebruiken, - is het niet met de klompen te voelen en te tasten, -
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zoo men maar eens eenvoudig, doòd-eenvoudig denken wil - dat daar dan een
groote, principieele, alles-bedervende fout in het Moedertaal-Onderwijs schuilt? Die
't niet onmiddellijk uit den aard van 's meuschen ziel en zieleleven vàt, wat de fout
is, die zal het, zoo hij eenvoudig durft zijn en zin voor de natuur heeft, in een jaar
lang ernstige schoolpractijk, in een jaar lang zelfcritiek wel kunnen ontdekken, en van zijn tegenwoordige practijk zal er weinig overblijven: alles zal veranderen, hij
zal een Nieuw Onderwijs krijgen.
Mijne Hoorders! nu ik getracht heb voelbaar te maken, hoe wij, zoo wij Menschen
vormen willen, gedwongen zijn de Algemeene Beschaafde Spreektaal als taal en
als norm van gewone menschen ‘Schrijftaal’ te accepteeren, nu zou ik u kunnen
doen zien hoe het Nieuwe Onderwijs dan im Grossen und Ganzen worden gaat. Ik
zou het u kunnen doen zien, indien het mij niet voor èèn avond te zwaar werd, en
dit wordt het mij. Mij staat de geheele methode, - in haar noodwendigheid, d.i. als
iets èènvòudigs, als in de aangeduide beginselen begrepen, zooals een bloem in
haar knop, voor oogen en zoo Gij mij hierover hooren wilt een àndermaal - gij kunt
mij krijgen. En dàn - als ik u de methode ontwìkkeld had, - dan zoudt Gij vragen:
maar hoe zullen we nù doen, nu al dat Oude nog vigeert, hoe wordt ons
tegenwòòrdige Onderwijs als wij die beginselen daarop laten wèrken, hoe zullen
we Oud tot Nieuw allengs doen òvergaan, - en op die vraag zou ik een àndere helft
van mijn lezing willen antwoorden, u zèggen hoe ik dòè tegenwoordig. Voor ditmaal,
Toehoorders, laat mij èindigen met dìt korte samenvattende en tot eigen dènken
over den weg die we hebben in te slaan wegwì zende woord:
Alle grieven tegen het Oude Taalonderwijs zijn samen te vatten aldus:
In dit Onderwijs is de Taal: teeken, pennehaal, krijtkrabbel.
In dit Onderwijs is de Taal iets buiten den Mensch.
In dit Onderwijs zijn Taal en Gedachte twee.
In dit Onderwijs is de Taal een product van de School.
Het Nieuwe Onderwijs is begrepen in deze beginselen:
Taal is Klank - wat niet Klank is, is gèèn Taal.
De Taal is iets in den Mensch.
De Taal en de Gedachte zijn Eén - Individu voor Individu zijn
Iemands Taal en iemands Gedachte één-en-hetzelfde.
De Taal is een product van het Leven - bij ieder van zijn eigen leven
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Uit deze twee beginselen, als ze in iemand zijn, wòrdt van zèlf de geheele Nieuwe
Methode. Ik heb de taak van de Moedertaal-docent gedefinieerd, niet waar, àldus:
De jongen tot het bewustzijn te brengen, dàt hij z'n eigen taal heeft. Ik omschrijf dit
nu nàder: Hij heeft te zorgen, dat de jongen niet anders wèèt of Tààl is klànk; hij
moet hem de eigen taal tot bewustzijn brengen als klank. Dààrtoe moet de jongen
komen, dat hij lèzende een boek in het reëele idioom, lezende met het oog, stil dat hij hòòrt met zijn oor, in verbeelding, wat daar staat; - dat als hij leest een boek
dat niet in 't idioom geschreven is, hij dit hòòrt. En hiertoe: dat hij schrì vende, zìn
voor zìn, zìndeel voor zìndeel, wòòrd voor wòòrd - hòòrt in verbeelding wàt hij schrijft,
zòò dat zijn oor (nu een practische kenner van het levende Hollandsch) al maar
contrôleert, oòrdeelt, aànneemt, verwèrpt wat goèd is en nièt goed, wàt taal vàn
hèm en vòòr hem is, wat nièt. De taak van de Moedertaal-docent zal dus zijn: den
jongen tot het bewùstzijn te brengen, dat hij zijn eigen taal heeft en te bewerken dat
die taal als klank in zijn oor is, èn hem te maken tot heer en meester van die taal.
De Methode stelt dus de vraag en moet beantwoorden de vraag: Hoe moet de
Moedertaal-onderwijzer het aanleggen om dit zijn doel te bereiken. Die Methòde,
Mijne hoorders, is even eenvoudig als de beginselen die ik van avond ontvouwd
heb. En als ik nu den ààrd van dit onderwijs nog even karakteriseeren mag..... Weet
Gij waar 't eigenlijk op aankomt in àlle onderwijs? Het zou aanmatigend van mij zijn
als ik zeide: Gij weet het nièt, maar Gij hebt misschien Uw antwoord niet gereed in
die vorm, waarin ik het nu geven wil en waarin het hoop ik acceptabel zijn zal. Het
komt er op aan om onze jongens eenvoùdig te hoùden (eenvoudig zijn ze gebòren)
en stèrk te màken. Het is een groote banaliteit die ik zeg, maar ons onderwijs, welk
gij maar wilt, doet noch het eene noch het andere: de schoòl is ook het èchte kind
e

van de ti d en wij XIX eeuwsche menschen zijn noch eenvoudig noch sterk, wij
weten niet meer wat het is en als ideaal hebben we 't dus ook niet. Maar onze
jongens waaruit de toekomst geboren moet worden, moeten weer eenvoudig en
sterk worden. En wat nu het Moedertaal-onderwijs aangaat: dit zal voorloopig de
eindconclusie zijn: dat het Moedertaal-onderwijs zijn moet het centrale van heel het
onderwijs - vooral òòk van het Gymnasiaal: want iemand zijn tààl tot het bewustzijn
brengen, dat is zoo men wèet wat men doet, hem brengen tot zèlfbewustheid, en
iemand heer en meester te maken van zijn tààl, dat is hem te brengen tot zèlfbezìt.
De ware taak van de man die zoogenaamd de Moedertaal doceert, is de knaap vòòr
te bereiden en steeds
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vààrdiger te maken tot alle andere onderwijs, uitgesloten het slechte van
tegenwoordig. Hij moet wakker, frisch, scherp, snel en ambitieus tot alle leeren
maken, dat niet beneden en boven hem is; dòòr hèm vooral moet de jongen plezier
in alle Geestelijke OEFENING krijgen: de Moedertaal met het vak zijn van de
formeele geestesgymnastiek; gelijk een gymnast twee dingen verkrijgt: de bewùstheid
van zijn krachten en daardoor het vertrouwen op zijn krachten, dààrdoor dat
vèrwondering- en bèwonderingwekkend zelfbeheer, - zòò ook, precies zoo mijn
jongen: door mij en door U (maar alles moet meewerken) moet hij komen tot de
bewustheid van al zijn geestelijke krachten en komen tot zèlfvertrouwen. Hòòr, dit
weet ik bij ondervinding, dat een jongen even graag als met zijn beenen, in 't
gèèstelijke slootjespringt en klimt; o, de jeugd òèfent zich ook gèèstelijk zoo graag;
- mààr hij moet gezien hebben, dat er zoo iets is, gij moet het mèt hem gedààn
hebben en hij moet het ondervinden, dat het nèt is als buiten: dat oefening den
mèèster maakt.
Zoo voorloopig. Want het Moedertaal-onderwijs moet met heel het onderwijs, nog
een andere metamorphose door.

Naschrift.
Bij deze Lezing moet een Naschrift. - Het is iets onvolkomens en ik publiceer het
maar op verzoek en aandrang van velen. Ik schreef het bijna drievierendeel jaars
geleden in haast, toen ik geen tijd had en het toch moest. Eenigen tijd geleden
moest ik weer lezen. Ondertusschen was mij alles steeds duidelijker geworden; de
ideeën ontplooiden zich meer en meer, ontplooiden zich in practijk, bepeinzing en
studie. Ik werkte hier en daar om. Tijd voor een nieuwe Lezing had ik niet. Zelf vind
ik b.v. het arrangement van een en ander niet goed. Uitdrukkelijk echter moet ik
zeggen: het was mijn plan niet om een genetische ontwikkeling van het Nieuwe
Taalonderwijs te geven. Integendeel. Ik wilde met mijn hoorders niet anders dan op
bijpaden gaan - opdat ze de groote weg eenmaal zelf mochten vinden. Maar
voortaan, als ik weer moet lezen, ga ik nu dieper in mijn onderwerp: het is een groot,
uitgebreid land, waarin nog oneindig veel te ontdekken valt. Wat de groote weg
betreft, - ik heb 't er over gehad in het Advertentieblad De Christelijke School van
Donderdag 25 April 1895; ik kom er elders op terug. Nu dit nog: het stuk is bestemd
om gehòòrd, niet om gelèzen te worden. En hiermee - Prosit!
J.H.V.D.B.
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Kleine meedelingen over boekwerken.
Uit Nederland's Letterschat. Comische en humoristische Fragmenten.
Verzameld en van eene inleiding voorzien door Dr. JAN TEN BRINK. Amsterdam, Jan Leendertz en Zoon, 1893. 2 dln.
Een bloemlezing, doch van een bijzonder soort, zoals aangewezen wordt door de
titel, en daarmee heeft de critiek rekening te houden.
Tot een ‘bloemlezer’ zal wel eeuwig de vraag kunnen gericht worden: Waarom
dìt stuk en niet dàt? Een dergelijk werk voldoet nooit twee lezers in gelijke mate.
Een kwestie van smaak; ook de verzamelaar richtte zich naar zijn smaak, en voor
zover hij niet te werk ging met overhaasting of de keus overliet aan 't toeval, kregen
we zo wat hier geboden wordt. Het is derhalve nutteloos nader te bepalen wat wij
misschien gaarne nevens of in de plaats van het gegevene hadden aangetroffen,
hoewel menigeen vinden zal dat de gedane keus met betrekking tot onze oudere
letterkunde slechts mager is. Liever zullen wij dus onderzoeken in hoeverre die keus
gerechtvaardigd was.
Dat onze letterkunde rijk moet zijn aan uitingen van de zin voor comiek en humor,
laat zich opmaken uit de nationale kunst, waaruit zoveel gevoel spreekt voor de
werkelijkheid, met haar mengsel van schoon en lelijk, van goed en kwaad. De
humorist is vooral een goed opmerker: zo kon Multatuli menen dat ‘humor bestond
1)
in 't weergeven van de natuur’ . Niets ontsnapt aan het scherpe oog van de humorist:
hij ontdekt ook dadelijk de zwakke zijde, de tekortkomingen, en maakt er zich vrolijk
over, zonder zich te ergeren evenwel; want in dit laatste geval wordt het satire. De
satire valt voornamelijk ondeugden aan die ze wil verbeteren en daarom in een
belachelijk daglicht plaatst. Louter amusement schijnt het doel te zijn van de humorist,
en hij schrijft zozeer voor zich zelf als voor zijn publiek, dat hij mede voor het lapje
houdt wanneer hij daartoe gelegenheid heeft; terwijl aldus niets buiten het bereik
schijnt te staan van zijn spotzucht, blijft hij altijd voelen dat zulke tekortkomingen
behoren tot de natuur van de mens, en zijn spot blijft goedig, omdat hij zich als 't
ware bewust is van die gebreken zijn deel te hebben.
Ons volk heeft steeds blijken gegeven van een aangeboren zin voor het komiese.
Vooral spreekt deze trek van ons nationaal karakter uit de werken van die
letterkundigen welke zich wisten te onttrekken aan de invloed der klassieke
opvoeding en terug te komen tot de natuur en tot het nationale. In hun
onafhankelijkheid, in hun natuurlijkheid ligt het zoo dooren-door gezonde van Starter,
van Coster, van Breero vooral. Tegen die tyrannie van het klassicisme reageerden
de Romantieken vooral in onze eeuw: het klassicisme had dodend gewerkt op de
natuurlik opwellende inspiratie, het had het er als 't ware op aangelegd alle originaliteit
in de kiem te smoren. In onze eeuw ziet men dan ook het humoristiese weer opleven:
tal van namen zijn hier aan te wijzen, waaraan Dr. ten Brink in de voorrede herinnert.
Daar zal de lezer ook zien, hoezeer de verzamelaar door de uitgevers de handen
gebonden waren. Moet men niet met hem betreuren, dat, in een bloemlezing over
comiek en humor, b.v. het onvergetelijke watertochtje van Pieter Stastok niet kon
opgenomen worden, en zo menige andere bladzij die bewijst hoe de humor en de
virtus comica germaans eigendom is? Nogmaals een circonstance atténuante voor
de verzamelaar.
Een andere kwestie is, of deze zich gehouden heeft binnen de perken welke hij
zich zelf gesteld had. De critiek mag eisen, dat ‘comische en humoristische’
fragmenten werkelijk humoristies en komies zijn.
1)

Taal en Letteren IV, p. 16.
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Dit moet ontkend. De verzamelaar verwart het minnedicht met comiek en humor.
Als H o o f t b.v. (p. 73, n. 1) de vol-
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maaktheden zijner geliefde bezingt, of (ib. n. 2) het zoete van het vrijen dat de dag
komt onderbreken, waarin steekt het komiese? Wèl mag men komies vinden de
tegenstelling, de tekortkoming die S p i e g h e l (z.p. 3, n. 1) doet uitschijnen in
Fobert's gewoonte om aan iedereen, slechts niet aan zich zelf, gebreken te vinden,
maar niet meer de innigheid van het minnevuur waarmee de dichter zijn geliefde
‘zijn al’ noemt (ibid. n. 3 en 4) evenmin de lof die hij (n. 7) over heeft voor het dansen.
Weer schreef R o e m e r V i s s c h e r niets dan minnedichten toen hij (ibid. p. 11,
n. 2, 3 en 4) zijn meisje bezong en het genot dat hij bij haar vindt; mede in n. 8, als
hij haar zegt: ‘gij zijt voor mij dag en nacht’ Dat hij wel zin heeft voor het komiese,
bewijst hij wanneer hij (in n. 9, p. 13) met een woordenspel tussen trouwen en
rouwen zinspeelt op de vele misrekeningen bij huweliken, en in n. 6, na de blikken
zijner geliefde te hebben vergeleken bij schichten afgeschoten door Venus en
Cupido, op snaakse wijze ten slotte haar eigen hulp inroept: ‘wij sullense alle beyde
noch wel verwinnen’. Iedereen zal dadelijk bij onze dichter het opzet herkennen om
onze lachlust op te wekken, als hij (in n. 5) Marry, weduwe van haar vijfde man, laat
trouwen met Dierick, die reeds zes maal het huwelijksbootje is ingestapt, en zich
daarbij afvraagt ‘wie dat het velt sal houen’.
Humor is dat, en van goed allooi. Wanneer hij integendeel (in n. 1) Jan's
o

gehechtheid aan zijn geld hekelt, wordt hij weer satiries, even goed als in n . 15,
wanneer hij de zestiende-eeuwse Amsterdamse manie aan de kaak stelt om alles
o

o

‘op brabants’ te doen. N . 13, een naïef gezegde van een boer, en n . 10, een
woordenspel, hebben weer recht op een plaats onder de bedoelde rubriek.
Bij B r e e r o loopt men minder gevaar af te dwalen en als hij, in de hier opgenomen
liederen, oud en jong ‘amoreuselijck’ samenbrengt, spreekt hij in het steeds
wederkerende ‘Dat ghy soeckt soeck ick mee’ wel wat de komiese tegenstelling uit
tussen ongelijke leeftijden.
Van meer andere stukken, o.a. ook op C a t s ' (waarom in zijn geheel opgenomen?)
Spaensch Heydinnetje, kon men met dezelfde strengheid hun bewijs van toegang
eisen. Men zou bij zulk onderzoek evenzeer de sporen van overhaasting terugvinden.
Voor welk soort van lezers de verzamelaar verklarende nota's bijgevoegd heeft,
is niet helder. Voor de vakman zijn ze nutteloos, voor de leek niet talrijk genoeg. Ze
lichten nu eens bekende zaken toe (b.v. p. 13 schapra = spinde, buffet; p. 15 bouwen
= rok, e. m. a.) en laten elders, b.v. bij Cats en Breero, tans onbekende woorden
onverklaard. Zo bij Cats 39 hantgespel = castagnetten; rancken = streek, klucht; bij
Breero p. 91 die lebbige dief = spijtig, knorrig e. m. a. Daar de verzamelaar werkte
voor the general reader, mocht hij zich veroorloven de spelling te moderniseren, of
ten minste minder verstaanbare plaatsen door een behoorlike interpunctie (zie b.v.
o

p. 82, str. 2 van n . 7) genietbaar te maken.
Het twede deel voldoet beter; het behandelt enige figuren uit onze letterkunde
der twee laatste eeuwen.
AUG. GITTėE.

Die sprichwortlichen Redensarten im Deutschen Volksmunde, nach Sinn
und Ursprung, erläutert von WILHELM BORCHARDT. In gänzlicher
Neubearbeitung, herausgegeben von Gustav Wustmann, vierte Auflage.
(Leipzig, F.A. Brockhaus, 1894. Prijs 6 Mark.)
Op verzoek der Redactie, kondig ik gaarne met een enkel woord dit werk, waarvan
de

thans reeds de 4 druk verscheen (de eerste is van 1888), aan. Voor de lezers van
Taal en Letteren is het geen onbekend boek: meermalen werd het bij de behandeling
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van spreekwijzen geciteerd. Waarom? Omdat het de eenige vrij uitvoerige, eenigszins
wetenschappelijke studie is over spreekwoorden en spreekwijzen, die bij de verklaring
der onze goede diensten kan bewijzen, en die wat den prijs betreft in ieders bezit
1)
zijn kan. Zoolang er bij ons een dergelijk werk niet bestaat, kan dit boek van eenig
nut zijn. Er is in ons land wel het een en ander op dit gebied geleverd, doch we
hebben nog lang geen bouwstoffen genoeg, dat een streng wetenschappelijk
spreekwoordenboek geschreven zou kunnen worden. Al bezitten we uitstekende
studiën over uitdrukkingen,

1)

Er bestaat nl. nog een groot Sprichwörter Lexikon van K.F.W. Wander, 5 dln., à 32 Mark per
deel. Een Harrebomée in 't groot.
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aan den bijbel ontleend, van Zeeman en Laurillard, al kan Noordewiers Nederduitsche
Regtsoudheden, naast Grimms Deutsche Rechtsalterthümer goede diensten
bewijzen, al hebben we enkele bijdragen over de zeden en gewoonten onzer
voorouders in de werken van Ter Gouw, en in Dr. Schotels en Van Alkemade's
geschriften, al kan Le Francq van Berkhey's Natuurlijke Historie van Holland wel
eens eenige opheldering geven, wat weten we toch eigenlijk bedroefd weinig van
die zaken af. Er moet hiertoe nog heel wat gelezen en systematisch verzameld
worden.
Hoeveel blijft er nog te onderzoeken in onze oude schrijvers, ook zelfs na de
verdienstelijke bijdragen van Dr. W.H.D. Suringar, het beste wat we tot nu toe op
dit gebied bezitten.
Het arbeidsveld is buitengewoon groot, voor éen man niet te overzien. Slechts
door verdeeling van dien arbeid zal men na vele jaren van studie en nauwgezet
onderzoek een degelijk werk op touw kunnen zetten. Naast groote belezenheid in
onze vroegere auteurs zal men zich eene grondige kennis dienen te verschaffen
van onze dialecten, van het oudvaderlandsch recht, van de historie, van de zeden
en gewoonten onzer voorvaderen (vooral van de verschillende spelen), van handel,
nijverheid en zeevaart (dit laatste vooral niet te vergeten) ook in vroegeren tijd, terwijl
men tevens rekening dient te houden met de verschillende wijzen, waarop onze
1)
spreekwijzen zich kunnen wijzigen.
Het boek van Borchardt levert hiertoe een bijdrage, die echter met voorzichtigheid
moet worden gebruikt. Hoeveel der 1277 verklaringen ook als een paal boven water
staan, er blijven nog een groot aantal over, die ons van den wal in de sloot helpen,
doordat we de keuze krijgen uit drie of vier oplossingen, of doordat zij niet haar
ontstaan te danken hebben aan eenig wetenschappelijk onderzoek, maar aan des
o

schrijvers verbeeldingskracht, (men leze n . 785: Manchetten haben). Niet altijd kan
ik het met hem eens zijn, bijv. wanneer blut in blutarm verklaard wordt als verwant
met blosz, terwijl blutarm natuurlijk niets anders is dan een analogie-formatie van
blatrot. Voor einem eine Brille aufsetzen zij verwezen naar Prof. Fruin's artikel over
Aloa's bril in het Tijdschrift der Maatschappij, XI, bl. 25, waar de juiste verklaring is
gegeven. Bij er hat Haare aaf den Zähnen wordt door Borchardt gedacht aan haar
als teeken van kracht (vgl. ein haariger Kerl), eene verklaring, die me even verdacht
voorkomt als die van Prof. Moltzer (Volksverbeelding, bl. 10), die in haar eene
samentrekking van hader (twist) wil zien. Ook es kräht kein Hahn darnach is glad
verkeerd verklaard; men leze hierover Taalk. Bijdragen II, 43 vlgg.
Even foutief is, wat Borchardt mededeelt over er hat ein Häkchen auf mich (ich
werde noch einmal bei ihm hängen bleiben, komme nicht glatt an ihm vorbei!); zie
Mnl. Wdb. III, 30. Bij einen in die Pfanne hauen wordt te onrechte gedacht aan het
fijnhakken in een pan (!), in plaats van dit pan op te vatten als hersenpan, zooals
o.a. gedaan is door Prof. Verdam in het Tijdschrift I, 255.
Over 't algemeen is het echter een aardig boek, dat, bij een verstandig gebruik,
goede diensten kan bewijzen.

Amsterdam, Juli 94.
F.A. STOETT.
JAN BROUWER. Geïllustreerde Encyclopedie, naar verschillende bronnen
e

bewerkt. - 2 herziene druk. - Den Haag, IJkema. - f 1.90.
1)

Zie over dit onderwerp Dr. Verdams opstel in den Feestbundel en het hoofdstuk over den
Spreekwoordenschat onzer taal in zijne Gesch. der Ned. Taal, bl. 114 vlgg.; Dr. Moltzer, De
Volksverbeelding in het rijk der taal; en Taal en Letteren III, 263-267.
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R.K. KUIPERS, Volledig woordenboek der Nederlandsche taal. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Elzevier. - f 1.90.
Beide zijn aanbevelenswaardige boekjes. Vooral voor die iets willen naslaan. En
voor de onderwijzer vooral.
De meesten van hun kunnen geen uitgebreide encyclopedieën zich aanschaffen,
omdat die in de regel te duur zijn. Toch hebben ze iets van die aard nodig om zich
altans te kunnen redden. En 't boekje is goedkoop.
Er staat heel beknopt veel in wat ieder wel eens nodig heeft: techniese termen,
historiese personen, vele aardrijkskundige namen, 't voornaamste uit verschillende
wetenschappen.
Een korte verklaring wat 't is, volgt.
Sommige opmerkingen lijken vrij overtollig:
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‘Rijkert Aartz’ - staat er - ‘Nederl. schilder, 1482-1577., † blind.’ - arme man, blind
te sterven is niet plezierig, maar wat geeft o n s dat ‘† blind’ nu, als we vragen: wat
schilderde hij en hoe?
Beter was dat een enkele letter, in plaats van dat ‘† blind’, er bij stond, die verwees
naar een standaardwerk waar men meer over die persoon kon vinden. Zo'n lijst van
werken, van boeken en tijdschriften van de voornaamste die men allereerst moest
raadplegen, was heel wenselik, vooral als ook opgegeven werden waarin men meer
‘l i t e r a t u u r ’ kon vinden.
Ook staan er enige plaatjes in. Die mochten wel duideliker wezen.
Een paar kleinigheden: Van ‘Ihering’ volstaat niet: ‘Duitsch rechtsgel. beoefenaar
v.h. Rom. recht, prof. te Göttingen.’ Zie over hem gemakshalve Mr. Levy in
‘Rechtsgeleerd Magazijn.’
Heeft Amsterdam maar 415000 inwoners?
Kerkrecht: ‘ontwikkelde zich dat’ alleen ‘in de e e r s t e eeuwen na Christus?’ Wat over klankverschuiving, klankverspringing er in staat is ook niet helemaal
juist; en dat gaat ook meer naar vaste wetten, dan naar de Grimm'se wet.
Klankwijziging (umlaut) ontbreekt, en ‘klankdeling’ (brechung).
Is ‘rijm’ wel ‘gelijkheid in klinker en slotmedeklinker van de laatste lettergr. van
twee versregels?’ En gro t e n en rij k e n dan? dat rijmt toch niet. Is ‘Irmin’ wel een germaanse godheid? Kent men in Friesland een dorp ‘Hielum?’
Een ‘rinket’ is wel: een ‘schuif’ in een grote sluisdeur.
Meer is er zo te verbeteren, te presieséren vooral, en te vermeerderen.
Als men wat kleiner hoofdtype nam, kon dit makkelik gebeuren, zonder 't boek
groter te maken of de prijs te verhogen.
En nu 't ‘Volledig Woordenboek.’ Ook goedkoop. Ook heel veel bevattend. En daarom
- aantebevelen. 't Grote woordeboek is noch lang niet kompleet, en Van
Dale-Manhave is noch al prijzig. Men krijgt hier 1200 dicht bedrukte bladzijën.
Overigens: de heer K. heeft ‘getracht het vooral ten behoeve der praktijk in te
richten.’ De woorden ‘zijn in betrekking gebracht met die, waarmee ze zijn
samengesteld en met hun afleidingen.’ Er is dus e t y m o l o g i e s gewerkt. En dit
is o n v o o r w a a r d e l i k aftekeuren! Hoe men dat nu noch kan doen, is onbegrijpelik.
In een spesieaal etymologies woordeboek is 't iets anders! De woorden hangen
door hun gebruik, betekenis, vorm samen, niet door hun afkomst allereerst! Dan is
de oudste betekenis 't eerst genoemd! Ook dit is verkeerd! Zie over die averechtse
metode nu Taal en Letteren V, 41, o.a.
Even verkeerd is de ‘grammaire raisonnée’, die overal uitkomt: aal-elger heet een
verkeerde vorm, daar elger, ontstaan uit algeer, de naam is van het werktuig. Dat
schrijft men in 1894, en in de Voorrede staat: ‘zonder de eischen der taalwetenschap
uit het oog te verliezen’! - ‘Graag’ - laat geen trappen van vergelijking toe!! En wie
hoorde niet van: is de maag ook vandaag wat grager?
Vooral ook is 't geredeneer bij veel zogenaamde synoniemen aftekeuren; zo bij
graag en gaarne: ‘bij graag staat het begeeren op den voorgrond; door gaarne geeft
men te kennen dat men ergens lust, genoegen in vindt.’ Noch daargelaten de
niet-extra duidelikheid; - alsof voor woorden, zogenoemd synoniem, altijd verschil
in betekenis moet gemaakt?! alsof niet het ene hier, en 't andere daar meer gebruikt
wordt?! alsof men vaak niet 't ene nu en 't andere dan z o n d e r e n i g v e r s c h i l
gebruikt.
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Maar ook dit is anneks met de grammaire raisonnée, die rijkdom van taal vindt in
1)
veelheid van onderscheiden woorden!
Goed is 't opnemen van veel voorbeelden, vooral ook uit de spreektaal.
De verklaringen zijn niet altijd zeker, noch minder de etymologieën; maar wat is
ook moeieliker? Die zelf niet de etymologiese prinsiepes kent, loopt gevaar dan bij
deze etymologiese naspoorder, dan bij die te zweren; en 't woordeboek wordt - in
2)
tegenstelling van Kluge's - een vergaarbak; en niets meer.
Een enkele vraag? Heet een botje wel naar de helm van de ‘leeuw’?
Is ‘zwetsen’ wel hoogduits? - ‘vgl. zwatelen’, staat er bij, en er zijn meer verba op
-sen, vgl. 't Mndl.
B.H.

1)
2)

Vgl. de, den, hun, hen, etc. in Taal en Letteren V, 67/68.
Zie daarover binnen-kort de Aankondiging van prof. Cosijn.

Taal en Letteren. Jaargang 5

217

Het geslacht der zelfstandige naamwoorden in het Nederlands.
Over de kwestie hoe men toch wel aan een woordgeslacht mag gekomen zijn, is
het laatste woord nog niet gesproken.
De leer van Jakob Grimm, dat men te denken zou hebben aan personificatie op
reusachtige schaal, verliest meer en meer aanhangers. Reeds Schleicher en Fr.
Müller twijfelden aan de juistheid van Grimm's theorie. Bentley, Brugmann, Jespersen
1)
en vele andere zijn van gevoelen dat de woordegroepen die men onder de namen
‘mannelik’, ‘vrouwelik’ en ‘onzijdig’ samenvoegt, oorspronkelik niets te maken hebben
met geslachtsonderscheiding, maar dat ze uitsluitend bijeenbehoren wegens hun
overeenkomst in verbuiging. Of, zoals Bentley het uitdrukt: ‘Het is duidelik, dat niet
het mannelike en het vrouwelike geslacht de grondslag is van de bewuste indeling
(het heeft er op z'n hoogst een heel klein beetje mee te maken); de eigenlike
grondslag vormen in europese talen de uitgangen [der zelfstandige naamwoorden]
2)
en in de Bantoetalen de voorvoegsels.’
Rudolf Henning tracht tussen de uiteenlopende meningen van Grimm en Brugmann
c.s. een middelweg te vinden. Hij wijst er op, dat de zelfst. naamwoorden minder
behoefte hebben aan een geslacht als de voornaamwoorden: het znw. noemt en is
dus van zelf duidelik; het voornaamwoord duidt slechts aan. Daarom vermoedt hij
dat de voornaamwoorden ook eerder als de zelfst. naamwoorden een
geslachtsonderscheiding zullen hebben gehad. Aan de andere kant zal men aan
de namen van mannelike en vrouwelike personen al spoedig een
geslachtsonderscheid hebben vastgeknoopt. Zo werkten dan zelfst. naamwoorden
en voornaamwoorden naar elkander toe. Eerst blijven dan veel znw. ‘indifferent’,
maar daar men door de voornaamwoorden steeds

1)

2)

Vgl. o.a. Brugmann in Techmers Zeitschr. für allgem. Sprachwissenschaft IV (1889), S. 100
ff.: Über das Nominalgeschl. i.d. idg. Sprachen en Rud. Henning, Über die entwicklung des
gramm. geschlechts in Zeitschr. für vergleich. Sprachforschung (1894) XXXIII, S. 402 ff. Dr.
O. Jespersen, Progress in Language, (1894), p. 60, 71 vgg.
Geciteerd door Christaller in Zschr. für afrik. Sprachen I (1888), S. 246 en door Henning t.a.p.
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gedwongen was een of ander geslacht te kiezen, verdwenen langzamerhand alle
indifferente woorden en namen ze een bepaald geslacht aan. Bij het kiezen van
een geslacht werkte dan zowel de invloed van de personificatie als van de vorm
van 't woord (door analogie).
Het komt mij voor dat door dit betoog weinig verklaard wordt. Als men een
levenloos voorwerp aanduidt door een pers. voornw., kan die aanduiding niet
duideliker worden door het toekennen van een geslacht aan een zaak die geen
geslacht heeft. Wij hebben immers niet alleen een mann. en een vrouw.
woordgeslacht, maar ook een onzijdig! En nu blijft het duister dat men in duizenden
gevallen een woord ‘mannelik’ of ‘vrouwelik’ ging maken, terwijl het toch zo voor de
hand lag het als geslachteloos aan te duiden. Waarom is b.v. pot mannelik en heet
lat vrouwelik? Hier staan we weer voor de grote moeilikheid: personificatie of niet?
In het eerste geval zou het woord ‘geslacht’ uitstekend gekozen zijn en dient men
zich, in hoofdzaak altans, met Grimm's beschouwingen te verenigen. Ging men
daarentegen allerlei namen van zaken verbuigen als namen van mannen of als
namen van vrouwen, b.v. wegens een overeenkomst in de vorm, maar niet òmdat
men in de ene zaak iets manneliks en in de andere iets vrouweliks zag - dan is het
stellig te betreuren dat de verwarring stichtende naam ‘geslacht’ of ‘genus’ in gebruik
1)
is gekomen voor ‘een bepaalde wijze van verbuigen.’
Maar hoe dit alles zijn moge, zeker is het dat wij bij het woordgeslacht volstrekt niet
aan een eigenlik geslacht denken. Aan stoel is evenmin iets manneliks als aan tafel
iets vrouweliks of aan meisje iets onzijdigs.
Wanneer ik van een tak zeg: ‘hij is afgescheurd,’ en van de soep: ‘ze is warm,’
denk of voel ik al evenmin iets man-achtigs bij dat hij als iets vrouw-achtigs bij dat
ze.
Voor òns is de term woordgeslacht een naam waarmee men heel wat anders
bedoelt dan wat het woord, letterlik opgevat, zegt.

1)

Vgl. Jespersen, t.a.p. 60, die de gek steekt met de mening als zon men een a hebben gevoegd
bij een bestaand geslachtloos voornaamw., om de tederheid uit te drukken van ‘das ewig
weibliche.’ Al was zo'n iedee in 't hoofd van een van onze voorouders opgekomen, het is wel
wat twijfelachtig dat z'n tijdgenoten de bedoeling van die lange a zouden hebben gevat en
dat zij er gebruik van zouden gemaakt hebben bij hun eigen voornaamwoorden.
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Alleen bij èchte, levendig-gevoelde personificatie kent men aan levenloze dingen
een geslacht toe.
Welke verwarde denkbeelden er omtrent het ‘woordgeslacht’ bij leerlingen - en
misschien ook bij anderen - bestaan, is de meeste onderwijzers wel bekend. Vraag
aan jongens van een lagere school of van de laagste klassen van H.B. school of
gymnasium: ‘Wat is het geslacht van dit ding?’ en wijs dan op een hoed, op een
pennehouder, op de kachel - en tien tegen één dat ze ‘mannelik’ of ‘vrouwelik’
roepen.
Een jongen had geleerd dat ‘muis’ vrouwelik was. ‘Betekent dat dat alle muizen
wijfjes zijn?’ - Ja meneer. - ‘Zijn er dan geen mannetjesmuizen?’
De jongen zei: nee. Zijn buurman noemde de rat, en keek heel verwonderd op
toen hij hoorde dat zijn antwoord niet alleen verkeerd was, maar dat rat óók al in
z'n woordeboek stond aangeduid als vrouwelik. Dus - onder de ratten vin-je ook al
geen mannetjes, dacht-ie.
Een derde wist zeker dat er mannetjes-muizen waren. Hij had er zelf een gehad,
een witte.
Maar was die mannetjesmuis nu eigenlik mannelik of vrouwelik?
Wanneer op scholen het hoofdstuk ‘geslacht der zelfst. naamwoorden’ wordt
behandeld, is het goed op de voorgrond te stellen dat de termen ‘mannelik, vrouwelik
en onzijdig geslacht’ niet te maken hebben met ‘het’ geslacht, d.w.z. met het
onderscheid tussen mannen en vrouwen, tussen mannetjesdieren en wijfjesdieren.
‘Een woord is mannelik’ betekent alleen: dat woord kan door een bepaalde groep
voornaamwoorden worden vervangen of aangeduid; en voor vreemde talen betekent
het ook soms: het wordt op 'n bepaalde manier verbogen, anders dan de zogenaamd
vrouwelike en onzijdige woorden.
Maar voor 't nederlands komt het alleen op het eerste aan, daar er van verbuiging
in onze taal zo goed als geen sprake meer is.
In veel gevallen worden de zelfstandige naamwoorden vervangen door persoonlike
voornaamwoorden.
Kan een zelfst. naamw. vervangen worden door het persoonl. voornw. hij dan
noemt men het van het mannelik geslacht, of kortweg mannelik; kan het vervangen
worden door zij of ze dan noemt men het van het vrouwelik geslacht of vrouwelik;
door het dan noemt men het van het onzijdig geslacht of onzijdig.
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Die uitdrukking is, zoals wij gezien hebben, oneigenlik. Want in werkelikheid hebben
alleen levende wezens een geslacht; d.w.z. zij zijn òf mannetjes òf wijfjes. Een
woord is geen levend wezen en kan dus nooit mannelik of vrouwelik zijn in eigenlike
zin. Zegt men nu toch van een zelfstandig naamwoord, b.v. van voet dat het mannelik
is, dan bedoelt men alleen dat het vervangen kan worden door het voornw. hij en
niet vervangen wordt door zij of door het.
Voorbeelden:

De man is gaan wandelen: hij is gaan wandelen.
Die bloem ruikt lekker: hij ruikt lekker.
De vrouw is oud: zij is oud.
De koffie is d u u r : ze is duur.
Het huis brandde af: het brandde af.
Naast het persoonl. voornw. hij komt voor het bezittel. voornw. zijn; naast zij komt
voor haar, naast het komt voor zijn. Het bezittel. voornw. doet ons dus het middel
aan de hand om het vrouwelik geslacht te onderscheiden van het mannelike en
onzijdige.
Voorbeelden:

De jongen (hij) heeft zijn werk niet af.
Die vrouw (zij) heeft haar man verlaten.
Het paard (het) brak zijn poot.
Het bepalend lidwoord luidt voor een mannel. of vrouwel. woord de, voor een
onzijdig woord het; het aanwijzend en betrekkel. voornw. luiden wanneer zij
betrekking hebben op een mannel. of vrouwel. znw. die, op een onzijdig dat.
Bepalende lidwoorden, aanwijzende en betrekkelike voornaamwoorden doen ons
dus het middel aan de hand om onzijdige zelfst. naamw. te onderscheiden van
mannelike en vrouwelike.
Voorbeelden:

De man, de vrouw en het kind gingen wandelen. Ik heb die man en die vrouw nooit
gezien maar dat kind wel.
De man die het gezien heeft, en de vrouw die het heeft gehoord, zullen allebei
als getuigen worden opgeroepen.
Dit is het kind dat u bezoeken wou.
Uit het voorgaande blijkt dat iemand, natuurlik voor zover het woorden betreft die
hij in z'n spreektaal gebruikt, nooit in het onzekere
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verkeert omtrent het geslacht van een of ander zelfstandig naamwoord. Vandaar
dan ook dat het volkomen overbodig is in een voor Nederlanders bestemde
grammatica naar volledigheid te streven bij het aangeven van regels of het
opsommen van uitzonderingen.
Verreweg de meeste nederlandse zelfst. nw. komen altijd voor in hetzelfde geslacht.
Sommige worden in twee geslachten gebezigd, d.w.z. de ene Nederlander zal zo'n
substantief b.v. mannelik nemen, de ander vrouwelik of onzijdig; soms gebruikt een
zelfde persoon zo'n woord nu eens zus en dan weer zo. Eindelijk zijn er woorden
met een gemengd geslacht, d.w.z. ze zijn tegelijkertijd mannelik en onzijdig, of
vrouwelik en onzijdig.

I. Zelfst. naamwoorden die in één geslacht voorkomen.
A. Mannelik Geslacht.
a. Persoonsnamen.
Namen van mannelike personen zijn bijna altijd mannelik (vgl. III, A, a).
Voorbeelden: man, koning, boer, Zijne Majesteit, gast, getuige, echtgenoot.

b. Diernamen.
Namen van mannetjesdieren zijn bijna altijd mannelik (vgl. I, C, b).
Voorbeelden: hengst, stier, reu, kater, haan, doffer.
De meeste diernamen die voor mannetje en wijfje beide gelden, zijn ook mannelik.
Voorbeelden: olifant, slang, vink, schildpad, spin, vlieg, mug.
‘Eindelik heb ik die vervelende mug gevangen. Hij was me bijna nog ontsnapt.’

c. Zaaknamen.
Zeer veel zaaknamen zijn mannelik. O.a. verreweg de meeste namen van boomen,
bloemen, bergen, rievieren, stenen, munten, vaartuigen, werktuigen,
muziekinstrumenten, sijfers, letters enz. enz.
Voorbeelden: de eik, de roos, de Vesuvius, de Waal, de smaragd, de gulden, de
brik, de zaag, de viool, de zes, de a.
Ook zijn mannelik zeer veel abstrakte zelfst. naamwoorden, o.a. bijna alle die
uitgaan op ij, ing, nis, age, de, heid enz.
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Voorbeelden: schutterij, wandeling, duisternis, begrafenis, slijtage, plantage, liefde,
waarheid.
‘Is de schutterij al uitgerukt?’ ‘Ja, ik heb 'm straks zien voorbijgaan.’
‘Zo'n duisternis heb ik nooit meer gezien. Je kunt 'm suijen.’
‘Van die liefde kau je gerust zeggen dat-ie niet echt was.’

B. Vrouwelik Geslacht.
a. Persoonsnamen.
Namen van vrouwelike personen zijn bijna altijd vrouwelik. (Vgl. III, B, a.)
Voorbeeldeu: vrouw, dochter, onderwijzeres, meid, gast, getuige, echtgenoot.

b. Diernamen.
Diernamen die niet anders als vrouwelik worden gebruikt, komen niet voor. (Vgl. II,
A, b.)

c. Zaaknamen.
Zaaknamen die niet anders als vrouwelik worden gebruikt, komen niet voor. (Vgl.
II, A, c.)

C. Onzijdig Geslacht.
a. Persoonsnamen.
Vgl. III, A, a. en III, B, a.

b. Diernamen.
Onzijdige diernamen ziju o.a. hert, konijn, fret, paard, rund, zwijn, hoen, schaap,
veulen, kalf, kameleon. Vgl. echter III, A, b.

c. Zaaknamen.
Veel zaaknamen zijn onzijdig, o.a. bijna alle die uitgaan op sel en op de
verkleiningsuitgangen je, tje, pje; verder veel stofnamen.
Voorbeelden: baksel, brouwsel, zaagsel; huisje, kannetje, bloempje; hout, water,
lood, zand.
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II. Zelfstandige naamwoorden die in twee geslachten worden gebruikt.
A. Mannelik en Vrouwelik.
a. Persoonsnamen.
Hiervan bestaan geen voorbeelden. Woorden als gade, getuige enz. kunnen niet
tot deze rubriek worden gerekend, daar ieder een woord
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als getuige mannel. zal gebruiken als 't een man, en vrouwel. als 't een vrouw noemt.
Getuige mann. en getuige vr. kunnen dus als verschillende woorden worden
beschouwd. Vgl. eigennamen als Marie, Koos. Anne.

b. Diernamen.
Hiertoe behoren de namen van wijfjesdieren, d.w.z. die woorden, die uitsluitend
vrouwelike dieren noemen, zoals merrie, koe, teef, zeug, ken, leeuwin, tijgerin.
Het spraakgebruik is hier wankelend. In de gewone dagelikse spreektaal komt,
naar 't mij toeschijnt, het mannelik geslacht vaker voor; het vrouwelike dat vooral in
't Oosten van ons land wordt gehoord, klinkt soms gedistingeerder, soms ook
gemaakt.
Voorbeelden:
‘Hoeveel zou die koe moeten kosten?’ ‘Hij zal zowat tweehonderd gulden waard
zijn.’ - ‘Die merrie heeft z'n (ook: 'r) poot gebroken.’ - ‘Die teef heeft zich losgerukt
van z'n ketting.’ - ‘Hoe komen ze in Artis aan die nieuwe leeuwin?’ ‘Ze hebben 'm
in Hamburg gekocht.’ - ‘Die hen zit nou ook altijd op z'n ('r) nest.’ - ‘Waar is de kat?’
‘Hij (ze) loopt buiten.’

c. Zaaknamen.
De niet-onzijdige stofnamen komen zowel in het mann. als in het vrouwel. geslacht
voor. In het eerste geval worden ze bij voorkeur aangeduid door de
voornaamwoorden -ie en 'm (zelden hij en nooit hem) en in het tweede geval door
ze (nooit door zij en haar.)
Het vrouwelike geslacht schijnt tegenwoordig algemener te zijn dan het mannelike;
in de oostelike provincies vooral. In Amsterdam wordt zowel het mannel. als het
vrouw. door geboren Amsterdammers gebezigd, maar - altans onder het jongere
geslacht - het vrouwelike vaker. En dit geldt, als ik me niet vergis, voor heel Holland
en Friesland.
Voorbeelden:
Van soep sprekende: ‘Is ze niet te warm?’ en ‘is-ie niet te warm?’ ‘Ze is lekker’ ‘Hij
is lekker.’
‘Wat is de turf duur.’ - ‘Ja, maar voor vijf jaar was ze (was-ie) nog duurder.’
‘Ik kan die melk niet drinken. Hij is zuur (ze is zuur).’
‘Je kunt die bevroren grond toch niet omspitten. Hij (ook ze?) is veel te hard.’
‘Hoe vin-je die tabak?’ ‘Ze is (hij is) niet zo goed als de mijne.’

Taal en Letteren. Jaargang 5

224
Sommige woorden als regering, kommissie, vergadering, partij, club (ook:
gemeenteraad) worden in de spreektaal wel eens vrouwelik gebezigd. De algemene
spreektaal ondervindt hier de invloed van de gesproken schrijftaal die men nogal
eens in vergaderingen hoort bezigen, en waarin woorden als de bovengenoemde
veelvuldig voorkomen.
Voorbeelden:
‘Ik geloof nooit dat de regering aan zo iets 'r (z'n) zegel zal hechten.’ ‘De kommissie
is nog niet klaar met 'r (z'n) werk.’ ‘De vergadering heeft 'r (z'n) afkeuring uitgesproken
over die handelwijs.’ ‘Daar zal de raad nooit haar (z'n) medewerking toe verlenen.’
Hier moet ook nog even gewezen worden op de (echte) personificaties. Eigenlik
vallen die buiten het gebied van de algemene spreektaal. In een dichterlike
uitdrukking kan iemand een woord als nacht of vrede of haat vrouwelik nemen: ‘Als
de nacht haar sluier over de aarde werpt.’ - ‘Dan breidt de vrede haar vleugelen uit
over de landen.’ - ‘Ik ben met mijn Haat door het leven gegaan. Een mantel van
purper had zij aan’ (Helene Swarth).

B. Mannelik en Onzijdig.
a. Persoonsnamen.
De heer en het heer, de mens en het mens met enig verschil in betekenis.
Vgl. verder III, A., a.

b. Diernamen.
Kameel wordt gewoonlik mannelik genomen, soms onzijdig. Haas is mannelik, jagers
gebruiken het onzijdig. Ree, m. en o.

c. Zaaknamen.
Mannelik en onzijdig worden gebruikt:
blauwsel, boeket, circus, epistel, fabriek, figuur, fruit, gordijn, halsboord, hars,
idee, karwei, keer, koord, kop (koffie), kwik, maal, machine, misdruk, mud, muziek,
omslag, personage, plint, port (v.e. brief), postzegel, privilege, proza, risico, schilderij,
school, schurft, toestel, vuilnis, wang, zadel e.a.
Hierbij valt op te merken dat fabriek, muziek en school in 't onzijdig geslacht een
beetje plat kliuken.
Mannelik en onzijdig zijn ook de woorden steen, diamant, robijn, smaragd, opaal,
topaas, saffier, agaat; doek, draad, maar met verschil
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van betekenis. Als stofnamen zijn ze onzijdig, als voorwerpsnamen mannelik.
Opmerking. Steen wordt echter ook als stofnaam wel mannelik gebruikt; opaal,
smaragd, topaas, saffier eveneens, naar ik meen.
Aanm. Gevallen als de patroon en het patroon, de buis en het buis, de rijm en het
rijm behoren hier niet bij; het zijn nl. gelijkluidende maar verschillende woorden met
verschillend geslacht.

C. Vrouwelik en Onzijdig.
a. Persoonsnamen.
Hiervan bestaan geen voorbeelden.
Vgl. echter III, B, a.

b. Diernamen.
Geen voorbeelden.

c. Zaaknamen.
Geen voorbeelden.

III. Zelfstandige naamwoorden met een gemengd geslacht.
Zoals wij gezien hebben onderscheiden wij de zelfst. naamwoorden in subst. van
het mannel., het vrouwel. en het onzijdig geslacht, naarmate zij door de
voornaamwoorden hij, zijn, die - zij, haar, die - het, zijn, dat (dit) kunnen worden
aangeduid of aangewezen. Ook het lidwoord de - de - het komt hierbij in aanmerking.
Nu zijn er gevallen waarin een zelfstandig naamwoord b.v. wordt voorafgegaan
door het aanw. voornw. dat (of door het lidw. het), terwijl het niettemin kan worden
vervangen door het pers. voornw. hij (niet door het) of het zelfstandig aanw. voornw.
die (niet door dat). In zulk een geval is het zelfst. naamwoord tegelijkertijd onzijdig
en mannelik, en noemen wij het geslacht gemengd.

A. Onzijdig - Mannelik.
a. Persoonsnamen.
In 't algemeen behoren hiertoe de namen van mannelike personen die het lidwoord
het voor zich kunnen krijgen.
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Voorbeelden: Kind (wanneer een jongetje wordt bedoeld), hoofd (van een school,
van een bende enz.). In minachtende zin: heer, heerschap, mens, voorwerp, produkt,
projektiel.
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‘Hoe oud is dat kind?’ ‘Hij is bijna een jaar.’ - ‘Is dit het hoofd dat zijn ontslag heeft
genomen?’ - ‘Ja, hij gaat in een partiekuliere betrekking.’ ‘Zie je daar dat dronken
projektiel?’ ‘Die daar?’ ‘Nee, die andere.’
Hier moet ook gewezen worden op de verkleinwoorden van mannelike
persoonsnamen. Ook hier zijn lidw. en bijv. aanw. voornw. onzijdig, pers. vnw. en
zelfst. aanw. vnw. mannelik.
Voorb.: koninkje, mannetje, knechtje, schippertje. ‘Wat moet dat mannetje hier
doen?’ ‘O, hij komt even horen of ik ook een boodschad voor hem heb.’ - ‘Heb je
dat knechtje al lang in dienst?’ ‘Ik denk dat-ie zowat een jaar bij me is.’
Afzonderlike vermelding verdienen de verkleinwoorden van eigennamen: Jantje,
Kareltje, Keesje enz., daar hier het onzijdig geslacht meer en meer op de achtergrond
treedt: ‘Dit is nu Jantje, die je verleden winter bij me gezien hebt.’ - ‘Kijk eens, wat
die aardige Keesje me gebracht heeft.’ - ‘Willem is wandelen met Kareltje die naast
ons woont.’ - ‘Hoe gaat het met de kleine Niekje?’
Maar ook wel eens: ‘Dat arme Eetje!’ - ‘Herinner je je dat aardige Bertusje niet,
dat zo lief kon zingen?’ - ‘Het kleine Dolfje is dood.’

b. Diernamen.
Diernamen die het lidwoord het en het aanw. vnw. dat voor zich krijgen, worden
soms aangeduid door het pers. voornw. hij (-ie, 'm) en het zelfstandige aanw. voornw.
die.
Hier valt bij op te merken dat men vooral dàn van de mànnelike voornaamwoorden
gebruik zal maken, als men belangstelt in het dier.
Voorbeelden:
‘Wat heb je daar 'n mooi paard! Hoe oud is-ie?’
‘Hij is zes jaar.’ - Vgl. ‘Heb je dat bruine paard niet meer?’ ‘Nee, ik heb het
verkocht.’
‘Hoe kom je aan dat hondje?’ ‘Ik heb 'm van m'n neef gekregen.’
‘Wat is dàt 'n kolossaal zwijn! ‘Meen je deze (dit)?’ ‘Nee, die daar, die gevlekte.’
‘Zijn dat horens van een hert?’ ‘Ja, ik heb hem (het) zelf geschoten.’
‘Wat heb je daar gevangen Willem?’ ‘O zo'n mooi lieveheersbeestje. Kijk eens
wat heeft-ie 'n mooie vleugeltjes! En nou wil-ie gaan vliegen!’
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c. Zaaknamen.
Een hele enkele maal wordt een, anders onzijdige, zaaknaam, door een mannelik
voornw. aangeduid, wanneer het bewuste voorwerp de biezondere belangstelling
opwekt (en vooral ook, naar het schijnt, wanneer het in beweging is).
Van een schip dat wegzeilt, van een kanon dat ondersteboven rolt, kan men soms
horen: ‘daar gaat-ie.’ Van een horloge: ‘hij loopt meestal voor, maar tegenwoordig
loopt-ie nogal goed.’

B. Onzijdig - Vrouwelik.
a. Persoonsnamen.
Hiertoe behoren de vrouwelike-persoonsnamen, die het lidwoord het voor zich
kunnen krijgen.
Voorbeelden: Wijf, mens, meisje, kind (wanneer een meisje bedoeld wordt), hoofd
(van een school), schepsel (in minachtende zin).
‘Zie je dat wijf dat daar staat?’ ‘Ja, ze loopt hier al een uur rond te drentelen.’
‘Hoe oud is dat kind?’ Ze is twee jaar.’
‘Dat meisje heeft haar zakdoek verloren.’
‘Het hoofd van de meisjesschool vraagt haar ontslag.’ - ‘Zie je dat schepsel?’
‘Nee.’ ‘Kijk, die daar.’
Vgl. verder de verkleinwoorden: dochtertje, boerinnetje, vriendinnetje,
onderwijzeresje, zusje.
‘Ik hoop dat je vriendiunetje haar bezoek eens zal hervatten.’ - ‘Ken je dat
onderwijzeresje?’ ‘Meen je die met die krullen?’
Het betr. voornw. is hier niet altijd dat maar ook die.
‘Hij vroeg het aan zijn zusje die (ook dat) vlak bij hem stond.’ - ‘M'n nichtje, die
laatst bij me was, heeft er me alles van verteld.’
Zo ook: ‘Is dat z'n meisje die daar bij hem staat?’
Wordt het verkleinwoord voorafgegaan door het aanwijzend voornaamwoord, dan
volgt nooit het betrekkelike die, maar altijd dat:
‘Dat nichtje dat bij hem logeert is zeker niet ouder als twintig jaar.’ ‘Dat boerinnetje
dat daar loopt brengt hier altijd melk.’
De verkleinwoorden van eigennamen van vrouwen zijn meestal geheel vrouwelik:
Ze worden trouwens in veel gevallen niet meer als verkleinwoorden gevoeld. Mietje,
Sientje, Naatje, Kaatje, Leentje enz. ‘Die goeie Kaatje is weer komen helpen. ‘Hij
is geëngageerd met die kleine
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Mietje, die hier verleden jaar is komen wonen met haar moeder.’ - ‘Die Sientje is
zo'n rare meid.’ - Maar ook nog wel, ofschoon minder dikwijls: ‘Is dit nou dat kleine
Marietje dat al zo aardig lezen kan?’

b. Diernamen.
Geen voorbeelden.

c. Zaaknamen.
Geen voorbeelden.
R.A. KOLLEWIJN.

Grammatica's en onderwijzers.
Onze gewone grammatica's zijn niet vertrouwbaar; wanneer ze regels opstellen zijn
ze maar al te geneigd om te vergeten dat de [nederlandse] taal één ding is, gezond
verstand of logica een ander ding, latijnse grammatica nòg weer iets anders, en dat
deze drie dingen in veel gevallen héél weinig met elkaar hebben uit te staan. In 't
algemeen hebben onderwijzers een verwonderlik talent om werkelike taalkundige
feiten niet te zien, en een even verwonderlike neiging om alles als fout te
brandmerken wat niet overeenkomt met hun enge regeltjes.
1)
Dr. OTTO JESPERSEN, Progress in Language, 184, 185.

In hembdsmouwen.
In geene taal ter wereld heeft men zoo veel tot het gebied van het platte verwezen
als in onze schrijftaal, die daarom ook zoo arm en onbehelpelijk wierd, dat zij dikwerf
naauwelijks weet, hoe zich te redden. Een natuurlijke toon is er zelfs ongepast. Een
boekenmaker mag hier te lande geen enkel oogenblik in de hembdsmouwen zitten;
de strenge wetten der schrijfetiquette dwingen hem, om ieder oogenblik in een
staatsierok met hom en lubben en een deftig uitgestreken gezigt voor zijne lezers
te verschijnen.
Bovendien onze zuiveraars voerden in de taal eene soort van farizeisme in, waarbij
ze den kameel doorslokten en de mug uitzogen. Zij hebben algemeen onder de
natie het denkbeeld gevestigd, dat het hoofdvereischte was naar de eens
vastgestelde wetten eenparig te spellen; waar een Nederlander dus die spelling
ziet, vraagt hij verder zoo naauwkeurig niet naar het taaleigen. Of het kleed den
man paste, dien men het aantrok, kwam er zoo niet op aan; het was genoeg, dat
het kleed van den eenen soldaat volkomen gelijk was aan dat des anderen; het was
genoeg dat het leger dezelfde montering droeg, om een dapper en slagvaardig leger
te zijn. En men moet ook zeggen, dat het veel gemakkelijker valt in de spelling een
tarief blindeling te volgen, dan in den genius der taal te spreken, of, wat hetzelfde
moet zijn, te schrijven.
1)

Vgl. over dit boek hiervoor blz. 68.
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Over de verscherpte uitspraak van zachte en de verzachte
uitspraak van scherpe stomme consonanten in het normale
Nederlandsch.
Wie ooren heeft om te hooren, die hoore en neme aan de hand der volgende
opmerkingen waar, hoe in bepaalde gevallen een met het teeken voor een zachte
stomme consonant voorgestelde medeklinker scherp, en omgekeerd een met f, s,
p, t voorgestelde consonant zacht wordt uitgesproken.
I. Iedere zachte stomme consonant, die van oudsher de sluitletter van een woord
is of ten gevolge van apokope eener vocaal geworden is, spreekt men v e r s c h e r p t
uit, zoowel wanneer het woord in de zoogenaamde p a u z e staat (d.i. de spreker
aan 't einde of ergens in 't midden van een zin voor een kort oogenblik een pauze
maakt), als wanneer het in de doorloopende (zonder pauze gesproken) rede
voorkomt, h e t z i j d a n h e t v o l g e n d e w o o r d m e t e e n s c h e r p e o f
e e n z a c h t e c o n s o n a n t o f m e t e e n v o c a a l a a n v a n g t . Een
uitzondering maken alleen de gevallen, waarin een b als sluitletter met een b als
beginletter van 't volgende woord of een d als sluitletter met een d als beginletter
samenstoot. Omtrent de in de oorloopende rede door een vocaal gevolgde sluitletter
is er voorts op te letten, dat hier dezelfde eignaardigheid valt waar te nemen,
waardoor zich elke consonantische, buiten de pauze vóór een vocaal staande
sluitletter kenmerkt, namelijk de v e r l e n g d e u i t s p r a a k (vgl. b.v. ‘neem u immer
in acht’, ‘ik eet één appel op’, ‘ik breng u een eindje weg’, ‘ik verkoop overal wat van
mijn eieren’, gesproken ‘neemmu immerrinnacht’, ‘ikkeettéénnappellop’, ‘ik brengngu
eennendje weg’, ‘ik verkooppoveral wat van mijnneieren’).
Voorbeelden:
‘hij brak zijn rib’ (gespr. rip); ‘ik stoot mijn hoofd’ (gespr. hooft); ‘terwijl ik op de
bank lag’ (gespr. lach); ‘hij kent geen vrees’ (eertijds vreeze); ‘ik ben blij, dat ik leef’
(eertijds leve); ‘hij heeft pijn in zijn maag’ (gespr. maach, eertijds mage);
‘tob (gespr. top) toch niet’; ‘ik heb (gespr. hep) geen lust’; ‘de
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krib is (gespr. krippis) vol’; ‘zijn raad (gespr. raat) kan u helpen’; ‘mijn hoofd (gespr.
hooft) loopt me om’; ‘het bed is (gespr. bettis) gemaakt’; ‘je moet vroeg (gespr.
vroech) komen’: ‘ik draag (gespr. draach, eertijds drage) mijn last met geduld’; ‘hij
lag op (gespr. lachchop) de bank’; ‘ik geef (eertijds geve) terug’; ‘ik geloof (eertijds
geloove) niemand’; ‘de graaf (eertijds grave) is (gespr. graaffis) aangekomen’; ‘wees
(eertijds weze) trouw’; ‘ik vrees (eertijds vreeze) niemand’; ‘hij jaagt mij vrees (eertijds
vreeze) aan’ (gespr. vreessaan);
daarentegen ‘ik tob bestendig’; ‘ik heb brood’; ‘het brood der schande’; ‘dat woord
deed hem goed’ (gespr. met b en d, niet met p en t).
Gelijk uit de bovenstaande voorbeelden blijkt, beantwoordt de spelling met f en
s aan de werkelijke uitspraak, in tegenstelling tot de (e t y m o l o g i s c h e ) schrijfwijze
b, d en g, die zich aansluit aan de spelling der als tusschenletter staande b, d, g
van de verwante vormen ribben, hoofden, lagen, tobben, hebben, kribben, raden
de
enz. Eertijds echter (nog tot in de 18 eeuw) bezigde men in plaats van d en g ook
wel meer of minder vaak de met den gesproken klank overeenstemmende
(p h o n e t i s c h e ) spelling t, ch, b.v. in got, raet, hooft, lach enz.
In enkele woorden, waarnaast geen verbogen vorm met d aan de oorspronkelijke
qualiteit der consonant herinnerde, heeft zich uit de d een s t a n d v a s t i g e t
ontwikkeld, die in de doorloopende rede vóór een beginletter d niet d, maar t luidt
(vgl. ben. V), t.w. in: want, conjunctie (Oudoostnederfrank. wand, Oudsaks. hwand),
omtrent (vgl. Oudoostfriesch trind, rond), schroot (vgl. Middelnederduitsch schrôt,
verbogen schrôden, en let nog op het bij KILIAEN vermelde schrooden, af-,
stuksnijden), want, visch-, scheepstuig (vgl. Middelnederl. en -nederd. want, verbogen
wande), zat (vgl. Oudsaks. sad en de nederl. verwanten verzadigen, bezadigd; het
adject. wordt, zoover mij bekend is, in 't Middelnederl. nooit in een verbogen vorm
1)
aangetroffen) en bent (voor een ouder bende) ; vgl. ‘want door mij heeft hij zijn doel
bereikt’;

1)

Evenals de t dezer woorden, heeft men ook wel de t van riet en rieten, adject., nieten,
klinknagels, nieten, vastklinken, en rit, plur. ritten, willen verklaren. Evenwel ten onrechte.
Met betrekking tot riet, -en, hebben we aan twee verschillende woorden te denken: aan een
middelnederl. riet, verbogen riete (zie Middelnederl. Spraakk., § 110, opm. 2), nieuwnederl.
riet, rieten, middelnederduitsch reet, reyt, verbogen rêtes, reyte, met een oorspronkelijke t,
en een middelnederl. rieden, adject. (zie Mndl. Sprk. t.z. pl.), oudoostnederfrank. ried, verb.
riedis, angelsaks. hréod, met een oorspr. d. Het werkw. nieten is kennelijk het produkt eener
vermenging der verba neten, vastklinken (zie KILIAEN en vgl. het oudnoordsche hnita, met
pennen of iets dergelijks aaneenhechten), en nieden (zie het glossarium op s. Franciscus’
leven en vgl. Middelnederduitsch nêden, vastklinken, met ê = de ndl. ie), en veroorzaakte
zelve weer de ontwikkeling van een substantief niet, -ten, voor een ouder nied, -de. Het uit
middelnederlandsche bronnen niet bekende rit behoort meer dan waarschijnlijk tot het groote
aantal der in de 16de en 17de eeuw door duitsche huurtroepen geïmporteerde hoogduitsche
krijgstermen; vgl. bij KILIAEN rit met de bijvoeging Germ. (het hoogd. ritt beteekende niet alleen
‘het rijden’, maar ook ‘ruiterij’; vandaar ritmeester = hgd. rittmeister, hoofd van ruiterij).
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‘hij bleef omtrent drie minuten weg’; ‘dat schroot deugt niet’; ‘het geheele want der
beide schepen was stuk’; ‘de bent der schilders’ (gespr. want enz., niet wand enz.).
In kruit, poeder (bus-, rattekruit), welks identiteit met kruid, gewas, Dr. BECKERING
VINCKERS indertijd heeft aangetoond (zie Taal- en Letterb. 3, 125 vlgg.), is de
g e s c h r e v e n t alleen een gevolg van conventie (de als krijgskundige term
gebezigde pluralis kruiten prijkt als een taalkundige uitvinding, door de schrijfwijze
kruit te voorschijn geroepen).
[Om volledig te zijn merk ik hier op, dat niet iedere scherpe sluitletter, die met
haar als tusschenletter zacht luidende verwante afwisselt, door verscherping ontstaan
is. Van oudsher toch waren scherp:
1. elke sluitletter s, voor zoover ze niet door apokope van een vocaal uit z was
voortgekomen, als b.v. in huis, loos, de imperfect-vormen was, genas, koos, rees,
blies enz., waarnaast huizen, looze, genazen enz., met een z, welke door verzachting
der oorspronkelijk ook in 't midden des woords gesproken s ontwikkeld is;
2. de consonant, welke niet aan een vroegere d, maar aan een vroegere
(o n g e v e e r als de th in 't eng. bath, length, cloth enz. uitgesproken) scherpe th
beantwoordt en door wijziging van articulatie was ontstaan, b.v. in vaart
(Oudoostnederfrank. farth), voort (Oudoostnederfrank. forth), eed, nijd (Oudsaks.
êth, nîth), dood, subst. (Oudoostnederfrank. dôth), waarnaast de afleidingen en
verbogen vormen vaardig, aanvaarden, koopvaardij, vorderen, eede, -en, nijdig
(Middelnederl. ook verbogen nide, -es), ten doode, met een d, welke in de plaats
was getreden eener door verzachting in 't midden des woords uit de scherpe th
voortgekomen (ongeveer als de th in 't eng. brother, clothes, either enz. gesproken)
th; (in voort en in vaart, waarnaast sedert de Middeleeuwen geen verbogen vorm
1)
met d meer in gebruik was , is de oude t bewaard gebleven; in de woorden echter,
die verbogen vormen met d naast zich hadden, was men de oorspronkelijke sluitletter
t gaan gelijkstellen met de aan een vroegere d beantwoordende sluitletter t (d), die,
evenals de eerstgenoemde t, in het midden des woords door

1)

De plur. vaarten is van jongen datum.
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d werd vervangen; vandaar niet alleen de schrijfwijze eed enz., maar ook de tweëerlei
uitspraak, b.v. in ‘die eed (gespr. eet) geldt niet’ en ‘de eed (gespr. eed) dwingt hem
er toe’; ‘zijn dood brengt geen verandering in de zaak’ en ‘de dood der koningin’,
enz.; vgl. daarentegen ‘de vaart (niet gespr. vaard) door 't kanaal’; ‘hij liep voort door
dik en dun’, enz.);
3. de (hoogst zeldzame) f, die, evenals de onder 1. behandelde s, oorspronkelijk
niet alleen als sluitletter, maar ook als tusschenletter gesproken werd en eerst later,
ten gevolge van verzachting, in het midden des woords een v was geworden; vgl
b.v. wolf, wolven (Oudsaksisch wulf, wulvos, doch Gotisch wulfs, wulfôs);
4. de ch, welke, onder invloed der g van de verbogen vormen als g geschreven,
1)
aan een oorspronkelijke ch beantwoordt, b.v. in hoog (Oudsaks. hôh , toog, (trok,
Oudsaks. tôk), sloeg (Oudhoogd. sluoh), ruig (Oudhoogd. rûch).]
II. Wat onder I omtrent de sluitletter van het in de doorloopende rede staande
woord werd opgemerkt, is evenzeer van toepassing op de sluitletter van het eerste
lid eener samenstelling. Vgl. de uitspraak der betrokken consonant in:
slobkous, hebzucht, lubmes, rondkijken, -loopen, -rijden, rondom (gespr. rontom),
braadpan, roodkop, roodvonk, roodachtig (gespr. roottachtich), broodmes,
stadhouder;
legprent, slagtand, droogtouw, jaagschuit, maagschap, daggeld, draagbaar,
raagbol, zaagmeel, loogasch (gespr. loocchas), vraagal (gespr. vraachchal);
roofschip, -vogel, schrijftrant, -pen, -les, lijfeigen (gespr. lijffeigen), afeischen (gespr.
affeisen): weeskind, -vader, reisplan, -lust, leeszaal, vreesachtig (gespr.
vreessachtig), reisaventuur (gespr. reissaventuur);
en ronddeelen, -draaien, blinddoeken, handdoek, dooddoener (samenstellingen
met b als sluitletter van het eerste en b als beginletter van het tweede deel zijn mij
onbekend).
Ook hier was voorheen de p h o n e t i s c h e schrijfwijze t, ch in zwang, b.v. in
gesontheit, dootslach, rontom, rootachtig, draechboom, dachreyse, maechscap enz.
En eveneens vindt men hier vormen, waarin onder gelijke omstandigheden, als
bij want enz., de uit d voortgekomen t standvastig is geworden, nam.: antwoord
(Oudsaks. andwordi), etmaal (Angelsaks. edmaêle), etgroen (met hetzelfde et, voor
ed, weder), ont- in ontkomen, onthouden, ontgaan, ontvallen, ontmoeten, onterven
(gespr. ontterven) enz.

1)

In het Oudgermaansch werd de ch gemeenlijk door het teeken h voorgesteld.
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(vgl. Oudfriesch undkuma, undhalda, undgunga, undfalla enz.) en het voorzetsel
met (Oudsaks. mid), dat met het volgend woord als 't ware een samenstelling vormt.
[Naar hetgeen op bl. 231 vlg. is uiteengezet omtrent de gevallen, waarin van geen
verscherping kan sprake zijn, moet ook de sluitletter van het eerste samenstellend
deel in huisgenoot, voortgaan, eedgenoot, doodbericht, wolfachtig (gespr.
wolffachtich), hoogtijd enz. en ootmoed (Oudsaks. ôthmôdi) worden beoordeeld.]
In aansluiting aan het boven opgemerkte is voorts de aandacht te vestigen op de
samenstellingen jonkheer, -man, -vrouw, -heid, koninkrijk, lankmoedig, -werpig,
sprinkhaan, koninklijk en afhankelijk, vergankelijk, oorspronkelijk, aanvankelijk (voor
een oorspr. afhanklijk enz.). De (niet in samenstelling) met een voorafgaande n
verbonden g, die eertijds als ontploffingsgeluid, d.i. als de g in 't eng. god, goose,
garden, ghost enz. werd uitgesproken, had in 't Middelnederl. in den regel assimilatie
ondergaan, d.i. werd evenals de voorafgaande keel-neusletter uitgesproken. Waar
echter de zachte als sluitletter staande stomme consonant verscherpt werd, was
die g in haar scherpe verwante, d.i. k, overgegaan, zoodat in de oudere taal
tegenover elkaar stonden de verbogen vormen lange, jonge, gangen, gaan, dwingen,
dingen enz., met een dubbele keel-neusletter, en lank, jonk, gank, dwank, dinc enz.,
in de p a u z e en de doorloopende rede, en lanksaem, jonkhere, gankbaer, gancpat,
dwancslot, dincbank, -tale enz. (samenstooten van twee zelfde consonanten, als
van b en b, d en d als sluit- en beginletter, had hier niet plaats, doordien de g als
beginletter steeds de qualiteit van een zoogenaamd schuringsgeluid had).
Gaandeweg intusschen begon men (aanvankelijk zelden, in vervolg van tijd steeds
meer en meer) onder invloed der in 't midden des woords thuis hoorende dubbele
(nog altijd met ng voorgestelde) keel-neusletter ook aan het slot van 't woord en van
't eerste deel eener samenstelling zulk een neusletter in plaats van nk te bezigen.
de

In 't Middelnederl. had de nk-uitspraak nog verre de overhand, en zelfs in de 17
eeuw, waarin de onoorspronkelijke uitspraak de regel was geworden, vindt men
nog sporen der nk (vgl. b.v. gingk, dwangk, oirsprongk, springkaer, langkzaem enz.
1)
bij VONDEL , coninck, lofsanck, lancksaem enz. in den Statenbijbel). In de
hedendaagsche taal evenwel geldt voor de sluitletter van 't woord z o n d e r
u i t z o n d e r i n g , voor die van het eerste deel eener samenstelling b i j n a
u i t s l u i t e n d de keel-neusletteruitspraak;

1)

Zie Vondel-gramm., § 26.
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de nk heeft zich alleen gehandhaafd in de boven vermelde samenstellingen.
Over de verscherping in afleidingen, als tobje, vodje, reisje, liefje, koninkje,
bekentenis, begrafenis, raadsel, zaagsel enz., zal later bij een andere gelegenheid
worden gehandeld.
III. Waar een zachte consonant ten gevolge van synkope eener vocaal in dezelfde
lettergreep vóór een scherpe of verscherpt gesproken consonant is komen te staan,
is natuurlijk steeds scherpe uitspraak in zwang. Zoo b.v. in (hij, gij) tobt, deedt, raadt
(gespr. deet, raat), draagt, gelooft, vreest enz., met t voor een ouder -et; goeds,
daags, geloofs enz., met -s voor een ouder -es; geribd, geslaagd, gestoofd, gevreesd
enz. (gespr. geript, geslaacht enz.), met -d voor een ouder -ed, hoofd (gespr. hooft;
in 't Middelnederl. hoved, ook geschreven hovet), tegenover geribde, geslaagde en
gestoofde, gevreesde, hoofden (gespr. gestoovde, gevreezde, hoovden; de
letterteekens f en s vertegenwoordigen in deze en dergelijke vormen een
e t y m o l o g i s c h e , onder invloed der schrijfwijze van gestoofd, gevreesd, hoofd
1)
gebezigde spelling) .
IV. De zachte schuringsgeluiden v, z, g worden als beginletter van een woord
alleen gesproken 1. in den aanvang van een zin, 2. achter een zoogenaamde
p a u z e , 3. in de doorloopende rede achter een op een vocaal of zacht luidende
consonant uitgaand woord; als beginletter van het tweede deel eener samenstelling
alleen achter een op een vocaal of zacht luidende consonant uitgaand eerste lid.
In plaats van v. z en g laat men daarentegen een beginletter f, s en ch hooren,
wanneer in de doorloopende rede het voorafgaande woord en in de samenstelling
het eerste lid op een scherpe of verscherpt gesproken consonant eindigt:
‘hij gaat van (gespr. fan) huis weg’; ‘ik val (gespr. fal) neer’; ‘het venster (gespr.
fenster) staat open’; ‘hij zag vader (gespr. fader) aankomen’; ‘ik lijd veel (gespr. feel)
pijn’; ‘ik slaap zes (gespr. ses) uur’; ‘op zicht (gespr. sicht)’; ‘dat zaakje (gespr.
saakje) is gezond, (gespr. chezont)’; ‘hij bood zeven (gespr. seven) gulden’; ‘hij lag
ziek (gespr. siek)’; ‘ik sliep geen (gespr. cheen) uur’; ‘ik ga (gespr. cha) weg’; ‘hij
leeft gerust (gespr. cherust)’; ‘ik blijf graag (gespr. chraach) nog een uurtje’;
koopvaardij, misvatten, dakvenster, lokvogel, roodvonk, roofvogel, zorgvuldig,
slagveld, krimpzalm, vraatzucht, raadzaam, reiszak, uitzien, stuif-

1)

Zoo ook eertijds sinct, zingt, dwinct, dwancs, coninks, gedinct (verl. deelw. van dingen) enz.
met nk uit ng (vgl. boven bl. 233).
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zand, zuidzijde, loopgraaf, stofgoud, rondgaan, huisgenoot, leesgezelschap, daggeld
(gespr. koopfaardij, misfatten, dakfenster enz.).
Dezelfde scherpe uitspraak is ook waar te nemen, wanneer een anders als
beginletter staand zacht schuringsgeluid een t of s vóór zich krijgt, als b.v. in 't
voordeel, 't valt, 't zeil, 't ziet, 't goed, 't gaat, 's vaders, 's zondags, 's goeds (gespr.
tfoordeel, tfalt, tseil, tsiet enz.).
In dit laatste geval en in de samenstellingen bezigde het Middelnederlandsch
soms wel de p h o n e t i s c h e spelling f: tfier, het vuur, tfoerdeel, sfaders, sfiants,
ontfaren, ontfallen, mesfal, ongeluk (met mes- voor mis-), enz. (voor de s kon van
een zoodanige spelling geen sprake wezen, doordien het letterteeken s eertijds
zoowel de z als de s voorstelde). Regel was echter eertijds de thans bijna uitsluitend
gebruikelijke e t y m o l o g i s c h e schrijfwijze (alleen in ontfermen, waarnaast geen
niet-samengesteld vermen staat noch stond, is de f ook thans nog in zwang), terwijl
van een spelling ontchaan, tcheluk enz. (voor ontgaan, tgeluk enz.) geen spoor
wordt aangetroffen.
Wat de behandelde f- en s-uitspraak betreft, zoo kan hier eigenlijk slechts bij
zeldzame uitzondering van v e r s c h e r p i n g worden gesproken. Het
Oudgermaansch kende als beginletters alleen f en s, die in een aan 't
Middelnederlandsch voorafgaande praehistorische periode vóór vocalen of in
bepaalde gevallen vóór zachte consonanten (niet in de verbindingen sl, sn, sm) tot
v en z verzacht waren, tenzij een daarvóór staande scherpe consonant die
verzachting had moeten verhinderen, d.i. wanneer het in de doorloopende rede
voorafgaande woord of het eerste lid der samenstelling op een oorspr. scherpe of
een verscherpt gesproken consonant eindigde, of een t of s met de beginletter
verbonden werd. Vandaar dat alleen bij de in jongeren tijd in de taal opgenomen
woorden, als b.v. in grootvizier, tvenijn enz. (overgenomen uit het fransche visier,
venin), de term v e r s c h e r p i n g van pas is.
Door het hier behandelde verschijnsel wordt een verklarend licht geworpen op
de in de oudere taal aangetroffen en ten deele nog thans gebezigde samenstellingen
en verbindingen: optien, optier, optie, optesen, uuttien, uuttier, uuttie (meest
geschreven (u)utien enz.), mettien, metten, mettier, metter enz., uit op, ût, mit (met
verscherpte uitspraak voor mid, vgl. boven bl. 229) + de oude pronominale vormen
thiem, theru enz. (vgl. Oudsaksisch thiem, theru, thia, theson enz.); entie, entese,
entu, entijn, entan, entaer enz., uit een geapokopeerd endi + de genoemde
den
pronominale vormen, thu en thîn (pron. en possessief van den 2 pers. enkelv.),
than, dan, thâr, daar (vgl. Oudoostnederfrank. thu, thîn, Oudsaks. than, thâr);
dorentore, door en door, uit thuro end thuro
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(vgl. Oudoostnederfrank. thuro); harentare, hierheen en daarheen, uit hera end
thara (vgl. Oudhoogd. hera, hierheen, thara, daarheen); nochtan, daarenboven,
evenwel (eig. nog daarna, nog evenwel), uit noh + than (vgl. Oudsaks. noh, nog,
than, daarna, evenwel); nochtoe, toen nog, uit noh + thô (vgl. Oudsaks. noh, nog,
thô, toen); niettemin, niettemeer (meest geschreven nietemin, nietemeer), met te
uit een oorspr. thî, daarom; nootorft, nooddruft, uit nôd + thurft, behoefte (vgl.
Oudsaks. nôdthurft); zie voorts ook ben. V. [Vgl. nog thans uitermate, metterdaad,
-woon, -tijd, mettien verstande, uitte, mette en uittie, mettie als uitspraak van een
1)
geschreven uit de(n), met de(n), uit die(n), met die(n) , nochtans, niettemin.] De
oude scherpe th (zie boven bl. 231), die als beginletter, evenals de andere
schuringsgeluiden, verzachting onderging (d.i. een zachte th werd, die zich later tot
d ontwikkelde, vgl. derven, ding, dienen, dief, dan, daar, Oudsaks. tharbon, thing,
thionon, than, thâr), moest tijdens die verzachting onder invloed der voorafgaande
scherpe of verscherpt gesproken consonant onveranderd blijven, om daarna, toen
de zachte th in d overging, met gelijke wijziging van qualiteit een t te worden.
V. In samenstellingen (dus ook in de verbinding van een voorzetsel met het
volgend woord, vgl. boven bl. 232), is de e c h t e p, die als sluitletter met een b als
beginletter samenviel, en de e c h t e t (= de Oudgerm. t of scherpe th) en de uit d
voortgekomen s t a n d v a s t i g e t, welke als sluitletter met een d (= de Oudgerm.
d) samenstootte, verzacht. Men vergelijke de uitspraak van:
zeepbel (d.i. zeebbel), loopbaan, schepbord, opbrengen, -binden, -breken,
-bouwen, op bezoek;
stootdegen, vaatdoek, uitdoen, -drinken, voortdrijven, -dragen (vgl. over voort, uit
forth, boven bl. 231), ontdoen, -dooien, -drinken, -drijven, uit drift, met droefheid.
De verzachtende of beter gezegd assimileerende invloed gaat ook uit van een d,
welke aan een oorspronkelijke scherpe th beantwoordt, b.v. in uitdrukken, -dringen,
ontdekken, -dringen, -draaien, uit duizend, uit dorst, met doorzicht, met dwang (vgl.
Oudhoogd. thrucchen, Oudsaks. thringan, Angelsaks. theccan, Oudhgd. thrâan,
Oudoostnederfrank. thûsint, Oudsaks. thurst, thuru, Oudhgd. thwang), wier d-d alzoo
op een t-d berust, welks d onder invloed van de niet-samengestelde vormen

1)

In 't spreken toch hoort men wèl ‘uitte school’; ‘mette meeste ernst’, ‘uittie winkel’, ‘mettie
jongen’ enz., niet uiddie, medde enz. (met dd voor td, gelijk in uid duizent, med doorzicht
enz., geschreven uit duizend, met doorzicht enz., vgl. ben. V).
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voor een volgens het onder IV uiteengezette klankproces ontwikkelde t was in de
plaats gekomen. (Voor zulk een oudere tt vgl. men in het Middelnederl. ontecken,
ontdekken, ontreigen, ontdreigen, uit een als unt gesproken und en thekkian, thrêgian
= Os. thrêgian, waarnaast ook on(t)decken, on(t)dreigen, alsmede ontdringhen,
1)
dwingen enz.) .
In de doorloopende rede heeft deze assimilatie niet plaats.
Hier blijft de p- en t-qualiteit gehandhaafd, als blijkt uit de uitspraak in: ‘ik stap
bedaard voort’; ‘ik loop bij hem aan’; ‘hij uit den wensch’; ‘ik eet dikwijls bij hem’;
enz. en de boven bl. 230 en 231 staande zinnen.
Groningen.
W.L. VAN HELTEN.

Koekoek - horendrager.
De woorden koekoek en horendrager zijn 't onderwerp geweest van meer dan éen
artikel in dit Tijdschrift (III, bl. 50, 118, 157), doch het slotaccoord van dien
koekoekszang, 't naschrift op bl. 157, bewijst dat de verlangde eenstemmigheid nog
niet daar is.
Op de beteekenis der woorden vooral zit de kwestie vast, beteekent nam. koekoek,
horendrager alleen overspeler of overspeler én bedrogen echtgenoot beide. Ik
wensch hier een woordje in 't midden te brengen en als mijn meening te verkondigen,
dat ik gaarne met den heer E y m a e l meega en aan bedoelde woorden beide
beteekenissen toeken, ook zelfs zonder dat ik daartoe behoef gebracht te worden
door de door den heer K o l l e w i j n in 't naschrift betwijfelde uitlegging. Ook de heer
M e i n s m a (zie IV, 183) sluit zich bij den heer E y m a e l aan.
Wij hebben, dunkt me, bij 't woord koekoek, den naam van den van ouds reeds
slecht ter faam staanden vogel (vgl. cuculus bij P l a u t u s reeds = moechus) een
geval van generaliseering van beteekenis, 't woord is m.a.w. een scheldnaam
geworden in 't algemeen, het begrip echtbreker, waartoe de koekoek zeer licht
aanleiding kon geven (vgl. M a e r l a n t 's Naturen Bloeme, 3, 967 vlgg. en het in dit
Tijdschrift vermelde) werd van lieverlede bedrieger in 't algemeen en hetzij per
antethesin of anders bedrogene, en dan lafaard, sukkel. Indien dit bewezen kan
worden dan moet men overdreven conscientieus zijn om aan de beide beteekenissen
echtbreker en bedrogene echtgenoot geen geloof te willen hechten.
Welnu, zoo ergens, dan is voor de generaliseering van beteekenis bij een woord
als koekoek alle aanleiding; volgen we slechts den raad van Dr. K a l f f

1)

De middelnederl. vormen ontoen, ontragen enz. (voor en naast on(t)doen, on(t)dragen enz.
in gebruik), wier tt tegen de klankwetten indruischt (de d van doen, dragen is een oorspr. d,
vgl. Oudsaks. dôn, dragan), zijn begrijpelijkerwijze navolgingen van ontecken enz. naast
on(t)decken enz.
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op, in zijn Lied in de Middeleeuwen, blz. 372, ons gegeven, en lezen we in
S i m r o c k 's Deutsche Mythologie, ‘wat er al niet van den koekoek bekend geworden
is.’ Als overspeler en m.i. ook als bedrogen echtgenoot hebben we hem in dit
1)
Tijdschrift leeren kennen ; als aankondiger der lente was en is hij nog bekend; ook
als voorspeller in andere zaken zien we hem in onze eigene letterkunde, blijkens 't
2)
rijmpje door Dr. K a l f f aangehaald; en in minder goede kwaliteit nam. van pocher,
zien we hem o.a. ook bij denzelfden schrijver t.a.p. Geen wonder dus dat ‘koekoek’
tot die ‘inperieuse’ woorden behoorde, tengevolge waarvan kampgevechten, duels
‘geordonneerd werden,’ zooals C o r n . v. A l k e m a d e zegt in zijn Behandeling van
't kampregt (Rotterdam, 1740), blz. 69, 417.
Dezelfde A l k e m a d e geeft nog een bewijs voor de door ons geopperde stelling
aan de hand, al geldt zijn getuigenis natuurlijk hoofdzakelijk voor zijn tijd. Hij bezigt
namelijk in zijn boven aangehaald boek, blz. 417, 't woord koekoek ter vertaling van
3)
't bij P a u l u s D i a c o n u s gebruikte scheldwoord Arga dat, gelijk bekend is, niets
anders is dan ons woord erg in zijn oude beteekenis: nietswaardig en als zoodanig,
4)
meer restrict, nu eens laf dan gierig beteekent.
Warfum.
G.A. NAUTA.

Klassiek en nationaal.
Professor kende maar één ding. Dat noemde hij de oudheid en bevatte alles, maar
ook niets anders, dan wat hij van de beschaving der Grieken en Romeinen begreep.
Eigenlijk was dat maar een bedroefd beetje, verkeerd opgevat en doorgaans, in
een kinderachtige nabootsing, averechts toegepast.
Met dat al, de invloed van Professor was heel groot. Professor sprak nauwelijks
zijn moedertaal en schreef kattenbelletjes in het Latijn. Heel de maatschappij dweepte
met het leven en de werken der lang verdwenen Grieken en Romeinen en was zoo
goed als blind voor het verleden van het eigen volk.
Daar was geen eerbied voor iets wat der middeleeuwen was, geen begrip van
middeleeuwsche toestanden, geen gevoel voor middeleeuwsche kunst, geen
waardeering voor middeleeuwsche overblijfselen.
Heel de vaderlandsche gothiek werd verwaarloosd voor de klassieke
barbaarschheid, die mode was.
e

MR. EDUARD VAN TSOE-MEIREN, Elzevier's Geïll. Maandschr., 5 jg., Afl. IV, blz. 361.

1)
2)
3)
4)

Zie ook K a l f f t.a.p. bl. 374/5.
T.a.p. bl. 373.
Zie G r i m m 's Rechtsalterthümer, blz. 644, en 't naar dit werk gemaakte pendant
Nederduitsche Regtsoudheden door Dr. N o o r d e w i e r , blz. 288.
Zie K l u g e , Etym. Wtb. op Arg.
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Het jaar 1823 in de Nederlandsche letterkunde.
(Herinneringen van een dorper-tijdgenoot, dilettant letterkundige.)
Schets nagelaten door J.A.F.L. Baron van Heeckeren.
Ieder tijdperk denkt, dat het 't beschaafde bij uitnemendheid is, en ziet op zijne
voorgangers met eene zekere minachting neder. De waarheid is dat wij in de twee
laatste eeuwen al heel weinig in beschaving zijn vooruitgegaan.
e

e

Als ik een pleidooi voor de 17 en 18 eeuw wilde voeren, dan zou het mij
gemakkelijk vallen om verscheidene dingen aan te voeren, waaruit zonneklaar de
meerderheid dezer eeuwen, althans in verscheidene opzigten, kon worden bewezen,
maar ik wil mij bepalen tot voor 50 jaren. Ook in dien tijd pochten wij genoeg op
onze beschaving en onzen vooruitgang, en zoo onze goede voorouders van 1750
uit hun grafsluimering waren opgestaan, zouden wij hen zeker wel zeer vriendelijk
hebben ontvangen, maar toch op een wijze, die hen zoude hebben doen gevoelen,
dat zij eigentlijk meer in onze keukens bij de dienstboden dan bij ons in onze
pronkkamers te huis behoorden. Evenwel wil ik u geenzins de gebreken van dien
tijd verbloemen, in hoofdzaak zijn wij niet voor- noch achteruit gegaan, de menschen
zijn dezelfde gebleven; even bekrompen, kleingeestig en ijdel als zij nu zijn, waren
zij in 1820 en in 1920 zullen zij waarschijnlijk in denzelfden toestand zijn.
Gelukkig voor ons dat een jong dominé het vorige jaar in ons dorp was gekomen;
deze was een leerling van professor Heringa en dus een man van den vooruitgang.
Hij begon met het in het leven roepen van een goed leesgezelschap.
Het leesgezelschap vond algemeene deelneming, in korten tijd telde het niet
minder dan 50 leden. Te dier tijde was ons land nog niet zoo als thans overstroomd
met tijdschriften, er waren toen eigentlijk
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slechts vier voorname: de Nederlandsche letteroefeningen, de Kunst- en Letterbode,
de Recensent ook die der Recensenten en de Boekzaal der Geleerde Wereld, al
die tijdschriften waren ook in ons leesgezelschap; behalve die geschriften kregen
wij ook alle veertien dagen een groot boek te lezen.
Ik heb het voor ons, jonge lieden, altijd als een geluk beschouwd dat de
romanlectuur ter dier tijde eenigzins in minachting was geraakt. De onvermoeide
Loosjes was gestorven, de schrijver van den ring van Gyges en Fanny Mastenbroek
waren de eenige vertegenwoordigers van dit genre in ons vaderland. Daarbij hadden
de romans van Lafontaine en Spies toen hunne reputatie verloren en die van Walter
Scott en van Caroline Pichler waren nog grootendeels geheel onbekend in ons
vaderland. Bij gemis aan romans moesten ons dus andere, veel meer leerrijke
boeken ter lezing worden gegeven. Hierdoor kwam het dat wij op ons dorpje, Uilkens
volmaaktheden van den Schepper, van der Palms Salomo, Borgers leerredenen,
van Kampens en Scheltemas geschiedenissen en veel andere dergelijke hollandsche
werken in handen kregen, maar vooral konden de liefhebbers van poëzie hun hart
ophalen.
Onze natie verkeerde toen in een soort van poëtischen roes. Het was bijna alles
in dichtmaat geschreven wat men in handen kreeg. Het getal van toen levende
dichters was inderdaad legio, en allen overstroomden ons jaar op jaar met nieuwe
gedichten. Ik zou ze bij dozijnen kunnen opnoemen, als b.v. Bilderdijk, Mevrouw
Bilderdijk, R. Feith, Loots, Tollens, Spandauw, Lulofs, Staring, Wiselius, van Hall,
Kinker, H.H. Klein, B. Klein, Immerzeel, doch wie telt de vlokken sneeuw, die
glinsteren op de velden? En daarbij was een schare van jeugdige dichters opgestaan,
wier talenten ons voorspelden, dat zoo het oudere geslacht aftrad van het tooneel
het door een nieuw geslacht op eene nog schitterender wijze zou worden vervangen,
zoo als: Da Costa, Boxman, Nierstraz, Beelo, Withuijs, Sifflé en wie al niet meer?
Wij waren dan ook niet weinig fier op ons groot getal dichters. Ja! even als de
Engelsche natie zich thans het eerste industriele en de Pruissische het meest militaire
volk noemt, zoo dachten wij ons de meest poëtische natie der wereld.
In het vorige jaar had evenwel onze ijdelheid eenen gevoeligen schok ontvangen.
Het Koninklijk Instituut had een prijs beloofd voor het beste Nederlandsche treurspel,
en ofschoon zelfs Klein en Da Costa in het strijdperk waren getreden, was het werk
van niemand der bekrooning waardig geoordeeld. Wij die den Montigny van Klein,
toen deze in het licht kwam, niet genoeg konden bewonderen, schreven dit natuurlijk
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toe aan de partijdigheid van het instituut, doch de verstandigsten onder ons vraagden
zich reeds af, of de nationale roem in deze wel op den duur zich zoude handhaven.
Van al die jeugdige dichters is geen enkel, Da Costa alleen uitgezonderd, en ook
deze misschien slechts gedeeltelijk, geworden wat zij beloofden. En geen wonder,
allen bleven voortwerken met denkbeelden die eigentlijk reeds 50 jaren verouderd
waren, allen berijmden de denkbeelden, die men in de vorige eeuw reeds had
verkondigd. Verdraagzaamheid, verlichting en genot van het oogenblik waren
schering en inslag van de meeste gedichten. Nieuwe denkbeelden, nieuwe
dichtvormen, nieuwe gevoelens werden als contrabande beschouwd. Met zulk een
poëzie verovert men geen eeuwigheid.
Maar dat nam niet weg, wij verheugden ons in volle mate over den bloei onzer
poëzie en hoezeer werd onze nationale ijdelheid telkens gestreeld door de gunstige
oordeelvellingen van buitenlanders over onze poëzie, welke de Kunst- en Letterbode
ons mededeelde.
In verscheidene buitenlandsche tijdschriften werd Bilderdijk geroemd als de
grootste dichter van zijn tijd, het in het Duitsch vertaalde Graf van Feith werd in
Duitschland met stichting gelezen. In het internationale werk, la vie des
Contemporains, werd ook een breedvoerig verslag gegeven over de werken van
onze toenmalige dichters, als van Bilderdijk, Feith, Loots en Tollens. De naauwe
kring onzer letterkunde scheen zich te verwijden en even als de Hoogduitsche
scheen ook de Nederduitsche eene Europesche bekendheid te krijgen.
De nationale letterkunde was dan aller roem geworden, en ieder wilde een steentje
mede aandragen voor dien gewijden tempel. Ook in ons dorp drong die zucht door,
wij allen wilden letterkundigen en dichters worden. Deze neiging werd zeer
aangemoedigd door de Vaderlandsche letteroefeningen. Dat tijdschrift nam toch
veeltijds tot aanmoediging, zoo als het heette, ook het werk op van pas beginnenden.
Het trotsche linieschip dat de koningsvlag in top voerde en ieder dreigde te overzeilen
die niet wilde wijken, was genadig genoeg om eenige bedelknapen, ter eere van
de vaderlandsche letterkunde, op zijn banken mede te nemen.
Gelijk bekend is was IJntama toen de groote man van dat maandwerk. Van
professor van Kampens hand waren echter de meeste recensiën over de van
Nederlandsche letterkundigen afkomstige werken. Het meest gelezen, zoo al niet
het merkwaardigste blad, was het omslagvel, en dit was geheel van IJntama
afkomstig. Daar las men de onbarmhartigste oordeelvellingen over de niet geplaatste
stukken, met zulk

Taal en Letteren. Jaargang 5

242
eene duidelijke aanwijzing van den inzender, dat ieder bekende kon raden wien het
gold. Bij het ontvangen van elk nommer was dan ook menig oog het eerst op die
laatste vreeslijke bladzijde gerigt, die over het lot van een veel geliefd geesteskind
besliste. In den laatsten tijd was echter die laatste bladzijde wat humaner geworden,
de ongelukkige kreupele rijmelaars werden niet meer met zooveel brutaliteit de deur
uitgesmeten.
Vader IJntama had het met andere dingen te druk, want een sterk gebouwd
linieschip, dat een lang verkleurde vlag van voor twee eeuwen ten top had geheschen
en het wapen van Dordrecht op zijn kampanje had geschilderd, voer met volle zeilen
op hem aan.
De strijd was met een kleinigheid begonnen; een der troetelkinderen van IJntama,
de gemoedelijke maar middelmatige dichter Warnsink, had in de Letteroefeningen
zeer uitgewijd over den lof van Maria van Reigersberg. Een kwajongen, die zich
niet eens durfde noemen, van de tegenpartij, schold haar daarentegen uit voor de
Loevensteinsche Xantippe. Toen was de strijd gaande. De aanvoerder van de
Dordsche bende, Bilderdijk en zijne twee hartstogtelijke leerlingen, Da Costa en
Capadose, mengden zich in den kamp. Da Costa, als de vurigste, wierp den eersten
bom op den vijandelijken drom. In zijn Saduceën viel hij met jeugdige hevigheid de
remonstranten aan; van Kampen, de ijverige medewerker van de Letteroefeningen,
beantwoordde hem misschien wat bedaarder, doch voorzeker toch met niet genoeg
matiging. De vurige zoon van het Oosten liet zich echter zoo gemakkelijk niet uit
het veld slaan, in zijn Bezwaren tegen den Geest dezer Eeuw deed hij een nog veel
stouter aanval.
Toen kende de woede van de tegenpartij geen perken. Een ontelbare schare van
kampioenen doemde op, allen brandden van begeerte om den aterling in het stof
te vergruizen. En toen de grijze en ridderlijke Bilderdijk het zwaard uittrok voor zijnen
leerling, toen werden op eens duizend pijlen op hem gerigt. De man die nog kort te
voren als de eer en het wonder van Nederland was beschouwd, werd toen
aangewezen als de vijand en de vloek van den Staat. Dit ging zelfs zoover dat, toen
de groote dichter eens eene vergadering van het koninklijk instituut bijwoonde, allen
hem als ware hij een verpeste schuwden, zoodat de diep gegriefde grijsaard alleen
moest blijven zitten, tot dat eindelijk de edele Kemper, wars van dat ergerlijke tooneel,
naast hem plaats nam. Het door IJntama bestuurde schip was vooraan, maar ook
elders werd met verwoedheid gestreden. Men heeft het in lateren tijd dikwijls vader
IJntama met bitterheid verweten, dat hij de dwerg zich zoo
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tegenover een reus als Bilderdijk kon overstellen, ik geloof gedeeltelijk ten regte,
gedeeltelijk ten onregte. Niemand keurt meer dan ik dien smalenden toon af welke
in de Letteroefeningen tegen Bilderdijk en Da Costa werd aangeslagen, maar IJntama
en de zijnen hadden overigens eene goede en heilige zaak te verdedigen. Het was
hun pligt om de zaak der verdraagzaamheid en die des vooruitgangs tegen eenige
mannen, die uit zucht naar contradictie zich opwierpen tot kampioenen voor de
duisternis, te verdedigen.
In dat opzigt heeft Nederland zich gunstig van Duitschland onderscheiden. Toen
daar toch de half-God Göthe in zijne römische elegiën en in zijn
Wahlverwandtschaften, zelfs in zijn Wilhelm Meister, een zedelooze leer predikte,
boog ieder nederig het hoofd en die het niet deed liep gevaar door de bliksems der
Schlegels getroffen te worden. Maar toen Bilderdijk en zijne leerlingen bij ons eene
leer predikten die in strijd was met den zuiveren geest der nieuwe tijden, toen greep
ieder naar een wapen om den aanvaller te bestrijden. Kan men dan IJntama ten
kwade duiden, dat hij het ook deed? Maar, zegt men, Bilderdijk was een ridder en
hij was een gemeene dorper, uit eerbied voor de ridderschap had hij zich aan den
strijd moeten onttrekken. Toen Anjou in 1582 een verraderlijken aanval deed op
Antwerpen, stond een gemeene bakker op van zijn trog om met zijn bakkerswerktuig
een der meest voortdringende ridders van zijn paard te werpen. De val van dezen
werd de oorzaak dat de ridderlijke drom deerlijk werd geslagen. IJntama deed als
die bakker en deswegens verdient hij eerder lof dan blaam. De aanval van Bilderdijk
e

en de zijnen op den geest der 19 eeuw was in werkelijkheid een verraad aan onzen
tijd gepleegd.
De roeping der groote mannen moet toch zijn ons te vormen tot ware en edele
kinderen van onzen tijd. Da Costa heeft dit later zelf ingezien, en in zijn gedichten
van meer gevorderden leeftijd ten volle regt aan het goede onzer eeuw laten
wedervaren, maar in 1822 en 1823 zag hij en Bilderdijk het ten eene male over het
hoofd. Ondertusschen was IJntama niet geheel in zijn regt; mannen als Bilderdijk
en Da Costa, die ondanks hunne dwaling toch immer even uitstekend bleven zoowel
door hun gaven als karakter, mogten niet behandeld worden als gemeene schavuiten.
Al was de taal van Bilderdijk zelve vaak scherp, ruw, ja! gemeen; tegen hem hadden,
ter wille van zijn dichterlijk koningschap, altijd waardige uitdrukkingen, nimmer
scheldwoorden moeten worden gebezigd. Bovendien hadden immers IJntama en
de zijnen den geest hunner eeuw achter zich, zij konden dus het bewustzijn hunner
kracht met zich omdragen, om die reden moesten zij ook edel-
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moedig geweest zijn. Maar waaraan was toch die buitengewone verbittering toe te
schrijven? Waarom werd de gal bij zulke rustige en bezadigde mannen als van
Kampen, Wiselius en Warnsink zoo bijzonder gaande? De oorzaak is niet gemakkelijk
op te sporen. Wij leefden toen onder het regime van Willem I. Wij wilden de liberaliteit,
maar slechts diegene, welke ons van wege de regering werd toegediend. Slechts
een liberaliteit à la Pombal, Frederik de Groote en Josephus II was ons naar den
zin. Schrik en beving overviel ons zoo dikwerf wij dachten aan de mogelijkheid, dat
de regering eens ophield liberaal te zijn. Als de liberale pap ons niet werd toegediend,
dan zouden wij immers allen duisterlingen worden.
En zie, Bilderdijk en de zijnen deden niet alleen hun best om die pap ons
onsmakelijk te maken, maar ook om de vorsten te doen gelooven dat wij geen pap,
maar de roede verdiend hadden. In ons oog waren zij dus ellendige spelbedervers.
Was het dan wonder dat de geleerden, die deelden in de algemeene volksopinie,
met verbittering werden vervuld?
e

Wij voelden ons al te zeer kinderen der 19 eeuw om niet tegen Bilderdijk en de
zijnen partij te kiezen. Geen beschaafd inwoner van ons dorp die niet juichte bij elke
nieuwe strafpredikatie, bij ieder nieuw hekeldicht, dat in de letteroefeningen tegen
de ridders van den domper werd aangeheven. Vooral werden de satiren van Moulin
mooi gevonden. De fanatieke afkeer tegen de zoogenaamde duisterlingen stak als
een besmettelijke ziekte allen aan. Dit ging zelfs zoo ver, dat een jong en bekwaam
geneesheer, die zich beroemde een vriend van Da Costa te zijn, aanstonds om die
reden zijn praktijk verloor.
Ten dien tijde bekroop ook mij de lust in gebonden maat tegen den algemeenen
de

vijand der 19 eeuw uit te varen.
De keuze was moeijelijk. In mij, arme rijmelaar die ik was, mogt dit niet
bevreemden, maar een zelfde moeijelijkheid scheen ook voor de meest gevierde
dichters van dat tijdperk te bestaan. Men sla toch eens de gedichten van de beste
poëten uit die dagen op, en men zal zich verwonderen over de zonderlinge keuze
van onderwerpen.
Feith bragt een gedeelte van Thucidides in versen over. Bewijst dit niet dat er een
groot gebrek aan geschikte onderwerpen heerschte? Het was dan ook een uitkomst
voor de dichters telkenmale als er de eene of andere gebeurtenis voorviel, die
geschikt was om te worden bezongen. Zoo bragt in 1816 de overwinning op de
Algerijnen de lieren der meeste dichters in beweging; de ontijdige dood van den
dichter Borger gaf niet minder aanleiding tot vele gedichten. Ook mij

Taal en Letteren. Jaargang 5

245
trok dat onderwerp aan. Het is waar, de gevierde redenaar en dichter was reeds 2
jaren dood, maar op een dorp was men toen zoowat een jaar ten achteren, en eerst
nu kwamen ons alle gedichten en alle redevoeringen over zijn dood in handen. De
keuze van Borgers dood tot onderwerp bewees genoeg, dat er voorwaar geen
dichter in mij school, want, om de waarheid te zeggen, liet mij de dood van den
geleerde even koud, dan zoo het een geleerde aan het hof van den grooten Mogol
had gegolden. Buitendien wat wist ik ook eigentlijk van Borger? Ik had zijn ode aan
den Rijn, aan mijn kind, en enkele zijner leerredenen gelezen, maar zijn twee
hoofdwerken, de verhandeling over het mysthicismus en zijne commentair over het
evangelium van Johannes, waren mij geheel onbekend. Wat kon ik nieuws zeggen
nadat dichters als Lulofs, Spandauw, Tollens en de Greuvel reeds hadden
gesproken? Ik kon eenige algemeenheden over de broosheid van alle menschelijke
grootheid uitkramen, eenige andere regels uit zijne gedichten dan Spandauw en
Lulofs hadden overgenomen, in mijn vers aanhalen, ik kon, daar waar Spandauw
den gestorven dichter met een gevallen ceder had vergeleken, tot mijn beeld kiezen
een omgehouwen eik, maar de denkbeelden in mijn vers bleven er even oud en
versleten om.
Gelukkig echter gaf mijne goede rijm-genius mij in om de kwestie van den dag te
mengen in de treur-ode, ik prees namelijk de schim van Borger, gelukkig dat hij
steeds verlichting en vrijheid had voorgestaan, terwijl zoovele duisterlingen den
kampstrijd tegen het licht hadden aangevangen. Op dit thema draafde ik door, dat
gaf mijn gedicht zoo al niet een poëtischen glans, dan toch een waas van nieuwheid.
Die tiraden deden het vers ook genade vinden in de oogen van den Amsterdamschen
keurmeester; tot mijn groote blijdschap las ik eens op die laatste vreeslijke bladzijde
van de Letteroefeningen, het gedicht van H. te D. zal in een volgend nummer
geplaatst worden. Alhoewel de vorm nog al te zeer den nieuweling verraadt, zal de
redactie dit vers plaatsen uit hulde aan de goede beginsels, welke in de laatste
coupletten worden geopenbaard.
H. te D.
De vrouw wil i e t s zijn in het leven van den man, dien zij liefheeft: liefst een
zonnestraal, ja, maar desnoods een hinderlijke braamtak, dien men niet van zijn
kleeren los kan krijgen.
A.A., Dilettantismen.
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Bastaardwoorden. (Zie Taal en Letteren V, blz. 71.)
Hoe de heer J.v.S. aan ‘Maurits’ komt, is mij een raadsel. Om het gebruik van
bastaardwoorden als front en planken te verdedigen, vertelt van Haren in die
aanteekening het volgende:
1)
‘In de eerste tijden na de herstelling van 't Stadhouderschap , ontving Z.H. gl.
1)
ged. met zijn bekend geduld , alle projecten, die tot welwezen van land en volk
(zooals die overgevers zeiden) waren opgesteld. Onder die waren ook de voorslag,
1)
om de bres van Bergen op Zoom te beschermen door brandspuiten, tegen welkers
waterstraal men niet dacht, dat eenig vijand zoude kunnen opklimmen; en een
tweede, om, tot sieraad en roem van 't vaderland, te verbieden alle gebruik van
vreemde woorden, welke niet zuiver Nederduitsch zouden zijn. De prins die onder
zijn hovelingen eenigen had welke die taal verstonden, vroeg wat inconveniënt in
dit laatste zoude zijn? Men antwoordde, dat behalven de zorg van alle beschaafde
volkeren, om hunne spraak te verrijken en vloeyender te maken, in plaats van die
te verarmen en te verharden, er nog dit uit zou kunnen spruiten, dat hij zelve in de
verhalen van zijne eigene verrichtingen niet zoude verstaan, wat hij belast of
uitgevoerd had.
Kort daarna vroeg Z.H. op een morgen aan 't ontbijt: ‘wie zal mij nu eens in zuiver
1)
Nederduitsch zeggen, wat ik gistermorgen verricht heb?’ Iemand gaf hem dit over:
Volgt het ‘koddig relaas.’
1)
‘De Prins permitteerde hierna, dat wij ons zouden mogen bedienen van woorden,
door welke wij aan ieder in zijn ambacht verstaanbaar zouden wezen, en ik maak
1)
gebruik van die toelating.’
Uit de gecursiveerde gedeelten blijkt m.i. ten duidelijkste, dat met Z.H. Willem IV
bedoeld wordt en dat het door v.H. meegedeelde stuk volstrekt niet uit den tijd van
Maurits dateert.
De bedoelde uitvinding is dan òf de bajonet, òf de biscaien, een handgranaat.
Van den bedieninghebbende van 't houten paaltje maakte ik liever officier van 't
piket.

H.
J.B.
Wie van mij eischt, dat ik mijn vijanden lief zal hebben, weet niet wat vriendschap
is.
A.A., Dilettantismen.

1)
1)
1)
1)
1)
1)

Ik cursiveer.
Ik cursiveer.
Ik cursiveer.
Ik cursiveer.
Ik cursiveer.
Ik cursiveer.
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Uit de spraakleer.
B. Over naamvallen.
(Vervolg van blz. 71.)
V
Taal bestaat niet uit losse woorden, of uit losse zinnen. Maar is u i t i n g v a n
g e d a c h t e r e e k s e n , m e e r o f m i n d e r - ('t l a a t s t e 't m e e s t !) - i n
reeksen volzinnen, in rijen woorden.
Daarom begint men in de nieuwe Taalwetenschap ook met vol-z i n n e n . In
1)
tegenstelling met vroeger.
Eigelik moest ik dus met het verband tussen de volzinnen beginnen. Maar ik schrijf
hier nu over n a a m v a l l e n , en in verband daarmee dan ook alleen over
woordbetrekkingen.
In een volzin staan de woorden met elkaar in onderling verband, in onderlinge
betrekking, - dit is algemeen genoeg bekend. - En ook dit: 't a a n t a l
b e t r e k k i n g e n is legio.
Nu kan men hoofdreeksen van elkaar onderscheiden; de grenzen zijn evenwel
2)
in biezondere gevallen niet altijd aantewijzen; die verschillen vaak voor elk spreker:
3)
d'een voelt 't zó meer, d'ander zó; en voor d'een hoort 't dus m e e r bij die hoofdrij,
voor d'ander meer aan deze.
Soms ook kombinéren zich die rijën; lopen ze als meridianen in de pool samen;
4)
men kan ze niet scheiden.

1)

2)
3)
4)

Van dat vroegere is noch over dat hangen aan veel woorden: 't nederlands van-nú is rijker
als 't middelnederlands, want 't heeft méer woorden in 't woordeboek. Vgl. V e r d a m , Gesch.
der Ned. Taal, 70, 78, vv. - Daarvandaan ook dat jagen naar vormen om het verband te
kunnen onderscheiden - aan 't uit de zin geabstraheerde woord!
Vgl. alvast Taal en Letteren I, 165, - III, 93/96 vv. vooral. Vgl. alvast v.d. B o s c h , Taal en Letteren III, 18/9, 147. Vooral T a l e n , hiervoor o.m. blz.
108, 110, vv.
Zo 't woord daar, v.d. B o s c h , Taal en Letteren I, 165. Vgl. K o l l e w i j n ald., 184 - al,
T e r w e y , ald., III, 113/4. - T a l e n , hiervoor 108, 169; en 177, middenin: waar dit tot... -
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Want alle taal is en blijft individueel; zo komen die verschillen. De meerderheid geeft
aan waar in de algeméne taal e n g r o s de grens te trekken is.
Maar in veel gevallen is meer als éen opvatting te konstatéren. Daar mag niet de
1)
als-algemeen-áángenomen regel ‘par force’ doorgetrokken , natuurlik niet. Die
individualismen moeten in hun volste recht erkend, - al was 't alleen maar om 't
2)
bekende gebrek aan karakter niet te bevorderen . Geen beslissing is gepermitteerd
- noch minder mag eigen mening opgedrongen. 't Allerminst een die zich regelt naar
3)
hoe 't vroeger was . Maar ‘vooral-en-believen’ niet 'en beslissing genomen die zich
regelt naar: hoe is 't in 'en a n d e r e taal! - b.v. in 't latijn, in 't frans, in 't duits!
Beide wordt meermalen aanbevolen, en noch meer gedaan.
Want hoe doet men om die reeksen te onderscheiden? Hoe komt men er aan; aan
die verdeling: aan subjekt, en objekt, en verbum, en bepalingen - van allerlei soort,
- om van 't zinsverband hier maar te zwijgen?
Natuurlik mag niet van een defieniesie begonnen. B.v.:
4)

Het onderwerp is de persoon of de zaak, waarvan iets gezegd wordt .
één of meer woorden, die bij den hoorder de voorstelling opwekken der
zelfstandigheid, waarover de spreker heeft gedacht (is) het
5)
onderwerp .
Het onderwerp, - dat eene zelfstandigheid noemt of aanduidt, aan welke
òf bloot het bestaan, òf een toestand, òf het verrichten, òf ondergaan van
eene werking wordt toegekend of ontzegd; - wordt in den zin uitgedrukt
6)
door een substantief of zelfstandig voornaamwoord .
o

Een zin bestaat noodwendig uit twee bestanddeelen, nam.: 1 . uit het
woord dat noemt of aanwijst, wie of wat iets doet, d.i. een zelfstandig nw.
of een zelfstandig voornaamwoord.... Zulk een zelfst. nw. of zelfst. voornw.
7)
heet dan subject (onderwerp) ....

1)
2)
3)

Zie 't gevolg er van: V a n d e n B o s c h , Taal en Letteren II, 147/8.
Hoor daaromtrent de klacht van Beets.
Evenals de meerderheid van nu die 't min of meer - maar nooit absoluut - algeméne van
een-of-ander aanwijst, na korter of langer zich wijzigt, zo is die van vroeger tijd allang
vervangen.
Daardoor blijven de grenzen variéren in de levende taal.
Niemand mag dit verdonkeremanen. Ook daarom is 't onwetenschappelik: dat aannemen
van 't vroegere als norm voor de nú-taal!

4)

K a t , § 338, - vgl. 337 en 339! - B o s w i j k -W a l s t r a , blz. 18.

5)

T e r w e y , § 3.
B o s , II, § 167.

6)
7)

2

9

6

V a n H e l t e n , § 270.
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Datgene, waaraan het gezegde wordt toegekend, heet onderwerp. - Het
onderwerp is het gewichtigste deel in den zin. Het wordt uitgedrukt door
een zelfst. naamwoord of een woord, dat als zoodanig in den zin voorkomt,
1)
of door een zelfstandig voornaamwoord . Door iedere persoonsvorm wordt... de enge verbinding van a) een toestand
of eene werking, b) eene zelfstandigheid... het tweede (is) het onderwerp
2)
der gedachte .
Enz. Enz.
Men zou ook vaak tot verkeerde konklusies komen als men van de defieniesies
uitging; zie in 't kort daarover L e o p o l d , in Taal en Letteren I, 118-120 en zijn
leerzaam artiekel in de Gids voor den Onderwijzer, III (Groningen, Wolters, 1883),
493-497.
Niet dus van welke defieniesie ook, uitgegaan; maar eerst waarneming, eerst
feiten.
En nu nemen we elks eigen taal waar. B.v. in verschillende zinnen, wat men - dat
zijn wij ouderen, die er over spreken, omdat wij er alles van weten, of verbeelden
van te weten! - benoemen met de naam van onderwerp, voorwerp, enz Nu is 't dít
in déze zin, en in díe zin dàt, en in een derde en vierde wat anders!
En zo scheiden we de hoofdreeksen, zonder aan de individuele grenzen te raken!
Bekijkt men nu in de algemene nederlandse taal die verschillende b e t r e k k i n g e n
3)
nauwkeurig, dan kan dit g e k o n s t a t e e r d :
't verband wordt meestal niet uitgedrukt;
en dan b l i j k t het - natuurlik! -

o

1

a, uit de héle omgeving, d.i. uit de zin
(waarmee 'et aksent ten nauwste
verbonden is); anders gezeid uit de
b e t e k e n i s : daar een woord die
allereerst krijgt uit de omgeving,
b, b l i j k t 'et uit de p l a a t s : hóe men de
woorden tegenover elkaar groepeert! wordt 'et verband uitgedrukt

o

2

c, door h u l p w o o r d e n , in casu
voorzetsels, en enkele voegwoorden,
wordt 'et verband aangeduid min of meer

of

d, door de v o r m van 't woord.

1)
2)
3)

4

D e G r o o t , § 12, 23.
K a a k e b e e n , § 45.
Parallel hiermee is 'et verband tussen de zinnen: deze formule kan ook daar gekonstateerd.
Daarover later.
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Laat men maar nauwkeurig zich rekenschap geven van de betrekkingen, die in 't
hier afgedrukte stukje gevonden worden.
't Geeft de beschaafd-gesproken taal vrij goed weer; enkele wendingen horen
min of meer tot de schrijftaal - wil men: tot de kunst-taal; - in de regel zou men ze
anders zeggen; maar ze zijn toch geschreven naar analogie van soortgelijke
1)
wendingen in de spreektaal ; daar verander ik niet aan; wel aan de spelling, die ik
meer in overeenstemming breng - ik kan ongelukkig de auteur geen permissie
vragen - met de beschaafde uitspraak.
'n Ogenblik later, daar galoppeert de troep naar de poort; m'n oom, klam
van benoudheid, dat-ie van 't paard zal vallen, en zich dan misschien ook
noch snijën aan die vervaarlike sabel die ze 'm omgehangen hebben, en
waarmee hij wel twee vijanden te gelijk middendoor kloven kan. Als ze
langs de Gouden Engel komen, steekt de oudste burgemeester z'n hoofd
uit 'et dakvenster en roept: ‘Burgers, hou-je maar goed; daar staan wel
duizend boeren aan d'overkant, met hooivorken en dorsvlegels. Spaar je
leven maar niet; 'et is voor de vrijheid en de gelijkheid en de broederschap.
Ik heb al gezeid, dat ze de brug maar moesten neerlaten en de poort
opendoen. Zie zo, de boel is al klaar; rent er nu maar op los!’ En zo
waarlik, daar ging de poort open, de brug was al neer, en aan de overkant,
daar kon men ze zien, 'en hele hoop boeren, duizend nu wel niet maar
toch wel honderd, en die riepen maar al van ‘Oranje boven!’, dat 'et zo
daverde.
De vrijwillige ruiterij van de Bataafse republiek had niets geen plezier.
Burger Van Putten vooral was danig uit z'n humeur. Hij had een paar
snaphanen bespeurd onder 't wapentuig van de boeren, en die dingen
stonden 'em erg tegen. ‘De burgemeester heeft goed praten,’ mompelde
hij, ‘maar hij kent de kracht van de kogels zo niet als wij militairen.’ Doch
wat gebeurt er?
De beide afgedankte matrozen van 's lands vloot, aan wie de behandeling
van 't geladen kanon toevertrouwd was, hadden 'en jongen naar 't
loozjement gestuurd om de test met 'et kooltje en de zwavelstokken en
tevens om 'en fles brandewijn, want dat zet de dapperheid zo aan. Eerst

1)

B.v. de predikatieve bepaling: ‘klam van benauwdheid’; ‘toch al onthutst....; ‘'n stevige greep
in de teugels’ [vgl. evenwel: onder z'n rug;] de zinskonstruksie: zij besloten... noch eer... waarmee... om... noch altoos... de vijand... (zie
de tekst voluit). het archaeïstiese: ‘hoe 't zijr’.
Natuurlik is déze ‘kuust’-taal amusanter dan de gewone spreektaal; daarvoor is
H a v e r s c h m i d t iets meer als gewoon! Maar daarmee is die taal noch niet de a l g e m e n e
d i e m o e t g e d o c e e r d . Zie hiervoor blz. 50 noot.
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waren ze begonnen met de fles leeg te maken, en toen ze daarmee
goeden-wel klaar waren, toen kende hun dienstijver geen palen meer. Zij
besloten, noch eer het afgesproken sein kwam, waarmee de magistraat,
om onnodig bloedvergieten te voorkomen, noch altoos draalde, de vijand
maar dadelik de volle laag te geven en.... Pof! daar klonk 'en knal als 'en
donderslag, en 't paard, waar m'n oom Pothof op zit, wordt schichtig en
't rent de poort uit, op de vijand los. Of mijn oom al riep van: ‘hou, hou,
hou!’ dat hielp niet. De stakkert zou er zeker afgevallen zijn, als-ie zich
niet aan de manen van 'et beest had vastgehouën, en intussen vloog-ie
maar ál door, de brug over tot midden onder de boeren. Dat ziet 'et andere
paard van vroedschap Van Putten niet of 'et rent, met de patroon er op,
z'n kameraad na. En nu er twee schapen over de(n) dam zijn, volgt de
rest vanzelf. Of d' andere ruiters moed vatten op 'et gezicht van m'n ooms
vertwijfelde dapperheid, (immers iedereen dacht, dat 'et pure heldemoed
van 'em was, dat-ie er zo op losstormde), dan of 't ook al bij ongeluk kwam
en dat 'et alleen aan de voortvarendheid van de paarden lag, hoe 't zij, 't
hele troepje was in 'en ommezien aan de andere kant van de stadsgracht,
en de boeren, toch al onthutst van 't plotselinge kanonschot, wachtten
die verschrikkelike sjarzje niet af: ze wierpen de wapens weg en kozen
't hazepad. Doch m'n ooms paard wist evenmin van stilstaan. Onder 'en
ijselik gehuil van z'n berijder, dat op 't bolwerk door de burgerij kon worden
gehoord en voor 'en soort van krijgsgeschreeuw werd gehouden, volgde
't dier de vluchtelingen op de voet. Toevallig draafde de kommandant van
de belegeraars vlak voor m'n oom uit. De man kon goed lopen, maar had
'et ongeluk op 'en hoepel te trappen. De hoepel slaat omhoog, achter
tegen 'em aan, onder z'n rug, en de vluchteling verschrikt zo, dat-ie zich
omkeert, op de knieën valt en roept: ‘kwartier, pardon, ik geef me over!’
- ‘Hou dan mijn paard vast!’ schreeuwt oom radeloos, ‘dan zal ik je geen
kwaad doen, man!’ De ander gehoorzaamt, 'en stevige greep in de teugels
en 't beest staat, terwijl m'n oom van de schok uit de zadel tuimelt. Hij is
evenwel gouër op de been dan men misschien van hem verwacht had,
want hij begreep, dat er haast bij was. De boer mocht eens merken, dat
'et allemaal gekheid was geweest! Daarom springt oom ijlings op, kijkt
zoo bars als-ie maar kan, zwaait met de sabel, die-(d)ie noch altijd, hoe
weet-ie zelf niet, in de hand heeft en kommandeert z'n gevangene:
‘voorwaarts, naar de stad!’ En zo komen die twee terug, onder 't
oorverdovend gejuich van de verloste burgerij. De regering is van de
zolder van 't loozjement gedaald en trekt plechtstatig de dappere
overwinnaar te gemoet. De tamboers en pijpers van de burgerwacht slaan
en blazen een fanfare, de klokken beginnen te luiën en te beieren, vlaggen
worden er uitgestoken en bloemen gestrooid, kortom Napoleon is nooit
triomfanteliker Parijs binnengehaald
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dan mijn oom met z'n gevangene de stad, die-(d)ie immers door z'n edele
zelfopoffering had behouën.
Er is verband tussen ‘'en ogenblik later’ en 't volgende; tussen ‘ogenblik’ en ‘later’;
tussen ‘daar’ en ‘galoppeert’ en ‘troep’ en ‘poort’; tussen ‘m'n’ en ‘oom’ en ‘klam’ en
‘benoudheid’, en ‘paard’ en ‘vallen zal’, enz. enz. enz.! Wie nu naamval wil definiéren als b e t r e k k i n g , krijgt dus een xaantal.
Men kan ook n a a m v a l noemen àl de uitdrukkingen van de betrekking - dus
wat hiervoren op blz. 249 als c en d is aangegeven; en dan onderscheid maken
tussen voorzetsel- en voegwoord-naamval, en vormnaamval.
Maar ook dan is 't aantal groot.
Er zijn al veel voorzetsels en voegwoorden. Maar bovendien. Men kan niet de
etymologiese afkomst - dat is 't verleden! - van die, als hun verdelings- en
onderscheidings-maatstaf aannemen, voor de levende taal. Ook dat zou wezen
naar vroeger taalverband 'et tegenwoordige regelen.
Hoe de indeling dan moet wezen?
Daarover hier dit alleen: natuurlik gescheiden wat men in de l e v e n d e taal
1)
algemeen als gescheiden; daarentegen bijéen wat men als bijeenhorend voelt.
Nu hebben veel van die preposities en konjunksies vaak zo uiteenlopende
betekenissen.
Wordt f e i t e l i k ‘met’ wel als 'tzelfde woord gevoeld in:
‘hij gaat m e t z'n broer op reis’; hij sloeg z'n kameraad m e t 'en knuppel
op 't hoofd; en at m e t veel appetijt. - Vgl. noch m e t saus toebereiden;
't staat zo met 'em; zo is 't met 'em 't geval; met iemand vechten; een
vrouw met groenten met geweld wat afnemen; gek met iemand (iets)
wezen; enz.
En nu neem ‘op’ in:
2)

‘op de grond’, - ‘iets op het oog hebben’ , - ‘op eens’, - ‘op zijn’, - en
noch eens ‘op zijn’, - ‘op de reis sterven’, - ‘op sprong naar

1)

2)

En hoe dit konsekwent te doen?
Vgl. woorden als post met 'en betekenis of t w a a l f ; en blik, e.z.a.
Mooi is daarvoor: ‘acht is meer als negen’; ‘acht’ voelt men bij: a c h t gevend. Waar dit nu
onder? Onder acht telwoord, of bij acht (geven)? Afgekeurd! door Van Dale-Manhave, o.a.!
Vgl. er mee: 't oog op iets hebben, houën.
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iemand toe staan’, - ‘op flessen tappen’, - ‘vruchten op brandewijn zetten’;
enz. Ook dit is niet aanteraden.
In overeenstemming met 'et totnochtoe aangenomen gebruik is m.i. daarom beter
optegeven:
n a a m v a l is de u i t d r u k k i n g v a n d e b e t r e k k i n g in een NAAMWOORDVORM.
Dan heeft 't nederlands geen naamvallen, behalve e n k e l e rudimentaire van
vroeger; al blijft 't aantal betrekkingen natuurlik telloos.
Laat-we nu samen - want elk-en-'en ieder kan de nieuwe taalstudie, die van de
nú-taal, zelf meedoen! - wat nader enkele h o o f d b e t r e k k i n g e n bekijken en dit
maal wel: in de zogenoemde e n k e l v o u d i g e z i n .
En wel in zinnen, die ieder op z'n beurt zal zeggen.
Er bestaat verband tussen 't onderwerp en 't werkwoord, en tussen 't voorwerp
en 't werkwoord en tussen beiden: onderwerp en voorwerp onderling - daartussen
1)
is een nauw verband.
En tussen al deze en de bepalingen:
allereerst die behoren tot de onderdélen van de zin, samen,
dan die tot een onderdeel alleen behoren;
en dan die tot de zin-in-z'n-geheel horen.
Deze laatste noemt men meestal van modaliteit; en behandel ik hier niet.
De voorlaatste zijn meest bijvoeglik; daarbij treft men op veel overgangen naar
de zogenoemde beknopte zinnen.
De eerste meest bijwoordelik; ook hier zijn overgangen.
't Eerst dan over de betrekking tussen subjekt en objekt en werkwoord en die allen
onderling. Ziehier 'en aantal zinnen.
‘Kees blijf van de kat af! de kat krabt anders Joost’. Kees gaf níet

1)

In de oude grammatica's heet 'et voorwerp een onderdeel van de bepalingen, - maar 't
o n d e r w e r p niet!
Dat komt omdat men aanneemt: een (vol)zin bestaat uit onderwerp + gezegde (waarbij dan
bepalingen komen).
Ik plaats de eigenlike bepalingen naast beide. Daarover later wel eens: 't doet hier weinig af.
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om zeggen. Piet sloeg Kees om z'n oren. Wie sloeg Piet 't eerst weerom?
Kees of Joost? De moeder kuste de dochter en de dochter de moeder.
(Is die vrouw al betaald?) Ja, 't geld heeft die vrouw al. Gelukkig! alléen de wágen liet de meid in 't water rijën, 't kind pakte ze er
net bijtijds noch uit. Konijnen! - nee, tóch niet, házen schoten de lui en passant.
1)
'n Kalf? nee, 'n kóe heeft de slager geslacht . Jansje? wel nee, Ján heeft de kat gekrabd. Je moest je 'en paard of 'en ezel aanschaffen! - 'en paard, ja, dat zal de
báas wel wezen. 2)
Jan-die sloeg Lijsje, en Lijsje-die sloeg Jan. ‘Die de dochter wil hebben, moet de moeder vrijen’. Da's goed, maar de
dochter heeft Jan al.
De Kolonel daagde de koopman uit, die z'n vrouw beledigd had.
'En militair die 'en meerdere tot 'en tweegevecht uitdaagt, wordt gestraft
met...
('t Omgekeerde zou wezen, indien mogelik:) 'en militair, die door 'en
meerdere tot 'en tweegevecht wordt uitgedaagd...
Mevrouw kleedt zich; de kindermeid heeft 'et kind in 't bad. -

1)

2)

Zulke zinnen worden als foutief(!!) ‘gewraakt’ door J a c o b s -K o e n e n II, blz. 60!! En doet prof. C o s i j n - tot mijn spijt - eigenlik noch niet 'etzelfde in de Gids, van Juli
'95, blz. 85 met z'n ‘die, dien’?
Dat komt omdat men alweer de woorden uit de zin, en zo ook - naar ouwerwetse
manier-van-doen - de volzin uit een reeks volzinnen uitlicht; dat is: een zin uit z'n verband
rukt! Men maakt er ‘tema-zinnetjes’ van! - Zie hiervoor, blz. 247.
Vgl. over 't verkeerde van dat abstrahéren v.d. B o s c h , Pleidooi. En vgl. H e e r i s ,
Cacographie, passim!
Dit die, (dat) is in de heel-gewone spreektaal ook bij beschaafden, en in de volkstalen
(als van ouds germaans? - over heel Nederland?) algemeen.
Vgl. noch: Klompertjen en zijn wijfje die zouën vroeg opstaan. - De kromme sabels van
den Moor die stonden hem niet aan (Bilderdijk). - Dat heertje dat hier leit, dat is zijn
leven kwijt (Schoolmeester).
o

Dit ‘overtollig’ te noemen (J a c o b s -K o e n e n I, blz. 58, 6 ) is een
taalwetenschappelike fout: is grammaire raisonnée.
't Is ontstaan natuurlik door analogie-formaatsie: de taalvormkracht. Die tegen zulke
overtolligheden is, kan aan de gang komen als hij ze wil weg hebben. Dan blijft er van
de hele taal niet over - zie Taal en Letteren II, 343.
Die mag ook n i e t m e e r zeggen: ik zeg dat-ie morgen komt, - 'n flinke wandeling te
doen is wel 'ns goed! - Ze dee verkeerd met daarover te zwijgen. - [Hij nam de schijn
aan van weg te willen gaan.] - 't Zal moeilik wezen om daarover te zwijgen. - Da's áardig
om te zien. Maar ook dit arguéren is 't gevolg er van als men oúder taalperiode maatgevend voor
nú rekent!
Taal verandert toch - ondanks heren van de taalpolietsie! Adres bekend!!!
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Wat moet Jan? - Wie beet hij? - Wie beet 'em?
Ik liet hem rustig de hele zaak vertellen, zonder 'em in de rede te vallen.
Niemand kan-ie laten uitspreken. Hij laat niemand uitspreken. Hem kan
men niet laten uitspreken, onmogelik; hij zeurt zolang, en eindelik begint
hij te stotteren. Wie zou zo'n man z'n gang kunnen laten gaan? En wat blijkt nu, - als men ook hier naar de nieuwe taalwetenschap, k o n s t a t é r e n d
te werk gaat?
e

Dat in ons XIX -eeuwse nederlands:
De betrekking tussen 't onderwerp en 't voorwerp en tussen die en 't werkwoord
b l i j k t uit de betékenis - zó niet van de vólzin waar ze staan, dan uit de omgévende
rééks vólzinnen (NB!)
Waar 't in zekere gevallen niet uit de betékenis kan blijken - men merkt allereerst
op de betekenis van 't werkwoord - daar blijkt 'et uit de plaats: 't subjekt staat voor
't objekt.
N o o i t wordt 't uitgedrukt door hulpwoorden; en alleen door de vorm bij pron.
pers.
Men ziet dat dit verband mee de regel aangeeft, hiervoren blz. 249 vastgesteld.
Nu enkele opmerkingen over de zogenoemde bepalingen. Die zijn van zeer
verscheiden aard, natuurlik. Hier geef ik er enige; met 'en enkele opmerking er bij.
1)
Later hoop ik deze uitvoeriger te behandelen, vooral om hun verdeling.
Schuif 'et hier maar onder. - Zet 'et ginder op de grond. - Een lepel uit de
lâ krijgen. - 't Water loopt altijd naar de laagste plaats. - De stroom loopt
om de noord. Schouder aan schouder. Met 'en pook zich verdedigen. - Door afzetterij zich verrijken. Uit gekheid. - Uit wrok. - Uit bangigheid 'en fatsoenlik man blijven. Van de warmte flauw vallen. - Aan de tering sterven. Van iemand afscheid nemen. - Iets aan iemand ontlenen. Beu, moe van iets wezen. - 'en walg van iets hebben. Hij deed 'et om den brode. - Eten om te leven. Om eten vragen. - Om 'en kleinigheid bedelen. Je mag die jonge om z'n brutaligheid wel streng straffen. Met z'n famielie op reis gaan. -

1)

6

Zie nu alvast v a n H e l t e n , II, 64.
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Van iemand houën. - Gek wezen op d' een-of-ander. Hij is van de dienst vrij gekomen. In tweeën vouwen, snijën. Ze stoken velen tegen ons op. God bewaar me voor me vrinden...! Met zorg de toekomst tegemoet zien. Pedant op iets wezen. - Bang voor brand zijn. Eet ze met smaak. In 't openbaar verkopen. Met regen blijft-ie thuis. Dat huis is te koop voor f 10,000. - Vier gulden 'et pond peper. Laat-we 't (op) 'en andere keer noch eens beter over doen. - 't Regende
de hele dag. - (In, op, aan) 't end van de week gaat-ie de stad uit. - De
trein komt over z'n tijd. - Bij nacht en ontijd. - Acht uur 's morgens les
geven is te vroeg. - Dinsdag (de) 16 Juli. - De eerste Jan. '96. - 't Halve
jaar in 't buitenland blijven. - 'en tijd terug. - 'en eeuw geleden. - 't Zal noch
wel 'en week, of noch wat langer duren. Onverwachts stond hij voor haar ogen. - Kom wat intijds, hé? 's Weeks vier gulden armegeld. - 's Jaars 'en inkomen van f 6000. Om acht uur 's avonds is 't al donker. De brutaalste hoort de halve wereld. Trekt die familie zich die man aan? - Wie vertelt de jongens 'en mooie
geschiedenis? - Die leraar geeft Jan les. Ik stuur m'n nichtje met Sinterklaas een kadootje. - De moeder gaf 'et
kind (dat rustig sliep) een kus (en toen werd 'et wakker, en was 'et lieve
leven weer gaande). Geef 'em 'en pak slaag. - Dat zal 'em de dood niet doen. - Wat dee 't 'em
dan? 't Gelukte hem biezonder goed. Wees je moeder (vooral!) gehoorzaam. Laat de dokter je tong eens zien. - Laat je tong de dokter eens zien. Stel je neef even aan me voor. - Stel me even aan je neef voor.
't Is zeker 'en vos geweest, die die boer de kippen uit 'et hok heeft
weggehaald - die de kippen die boer uit 'et hok weggehaald heeft. Iemand 'en geheim vertellen. - 'en geheim iemand vertellen. 1)
Geef hém 'et liever. - Geev 'et hem liever. - Wat gaf 'et 'em . Wie zou hij dat geheim 't eerst overgebriefd hebben? Stil nu maar, hij zal je de rekening wel betalen, - hij zal de rekening je wel
betalen. -

1)

Ook uitgesproken: wat gavvet 'em. Zie over die ‘v’: C o h e n -S t u a r t , Taal- en
Letterbode III, 300.
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Trekt hij 'em die man aan? - trekt hij die man zich aan? Wat kan die vrouw meneer schelen? - Wat kan meneer die vrouw schelen?
Wat raakt die vrouw jou? - Wat raakt jou die vrouw? Wat raakt die man z'n vrouw? Trek je je hem aan? - Trek je 'em je an? - Och ja, ik moet 'em me wel
aantrekken. - ik moet me 'em wel aantrekken. Ik liet hem me de zaak helemaal uitleggen. Stel me eerst even je neef voor. Stel jij je me eens fatsoenlijk vóór, hè? (tegen 'en groen). Zie me dat leven eens aan. Ik heb voor m'n dochter een horloozje gekocht. - Ik heb een horloozje
voor m'n dochter gekocht. De koningin vereerde aan de kapitein 'en gonën dasspeld. De koningin vereerde 'en gouën dasspeld aan de kapitein. Laat je tong eens aan (de) dokter zien. - Laat aan (de) dokter je tong eens
zien. Die meester geeft aan onze Piet les. - Die meester geeft les aan onze
Piet. Ik zal 't aan u bewijzen.
Hij wil pal staan - zegt-ie - voor 't monument der schone moedertaal.
Voor iemand (iets) partij trekken.
Als men 't vorenstaande nauwkeurig nagaat, dan blijkt 'et verband a l l e r e e r s t
weer uit de betekenis: 't wordt lang niet altijd uitgedrukt tussen de bepaling(en) en
't overige gedeelte van den zin; en in geval van wèl, 't meest door hulpwoorden (:
voorzetsels), als er substantiva bij voorkomen. Enkele malen maar door vormen,
uit vroeger tijd als archeïsmen overgebleven.
Vooral blijkt 'et bij de laatste behandelde bepaling. Let er eens op als er 'en
persoon is die aangesproken wordt (in de zin: wat kan meneer die vrouw schelen;
trek jij je' em an).
In de regel is er 'en zekere volgorde op te merken: (onderwerp), nadere bepaling,
voorwerp (zie de zin: ik geef de bedelaar wat geld). De volgorde van nadere bepaling
en objekt is geregeld zó, als achter 't voorwerp niets meer volgt als hoogstens
scheidbare voorvoegsels (vgl. ik geef m'n nichtje 'en kado).
't Enclyticum ('t, 'em), onverschillig of 't voorwerp of bepaling is, staat in de regel
1)
vlak achter 't werkwoord.
2)
Natuurlik laat men onbewust/bewust de woorden zo volgen, in die

1)
2)

Vgl. al in 't mndl.
Daarom juist is ook de opmerking van d e n H e r t o g zo ontaalkundig: ‘In het algemeen
maakt het wegvallen van buigingsonderscheid strengere syntactische v o o r s c h r i f t e n
(NB.!) en v e e l a f s p r a a k (NB.!) noodig. En zoo zal men weldra het nederlandsch, als
de Commissie [van Schrijftaalvereenvoudiging] haar wensch verkrijgt, evenals men het
Engelsch gedaan heeft, bij het buiginglooze, maar aan s t r e n g e b e p a l i n g e n omtrent
de w o o r d o r d e g e b o n d e n Chineesch kunnen vergelijken.’ (Waarom onaannemelijk?
Bezwaren tegen de Voorstellen door d e n H e r t o g .)
Die tegenwerping o.m. bewijst zijn g e b r e k a a n j u i s t i n z i c h t i n T a a l .
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volgorde. Alleen in begeesterde ogenblikken als men iets eigens uitdrukt op eigen
wijs, stoort men zich vaak weinig aan wat men gewoon is, aan wat algemeen is: in
dichtertaal vindt men dan ook afwijkende konstruksies:
Natuurlik!
Nu noch enkele opmerkingen over de bepalingen die tot 'en deel van de zin behoren;
met dat deel van de zin vormen ze woordgroepen.
Ook die bepalingen zijn van allerlei aard.
Jij daar, - die vent, - van den lande van Oversee, - de huizen aan de
overkant, - de brief op de tafel is voor u, - de palmen in de ‘Garten’, - de
ploerterij beneden maakt te veel geweld. Prins Willem. - Tante Kee. - De stad Groningen, Utrecht. - Florence, de
vroegere hoofdstad van Italie. - Hij is de uitgever en drukker Tjeenk Willink.
Er zijn verscheidene soorten van palmen, de kokospalm, dadelpalm,
sagopalm. - Bomen, tien meter hoog. Hij, je beste vrind noch wel, zou je verraden, je bedotten! - Wij [als]
mannen moeten niet bang wezen. Dat gaat 'en eenvoudig man als mij te hoog. - Met iemand als hij kan men
opschieten. - Hoe kun-je van iemand als hem zo iets vragen. - Ik hou niet
van mensen als zij. - 'en leven als 'en oordeel. - Hij werkt als 'en ezel. 1)
Hij is zo leep als 'en vos. Die waaghalzen van jongens. - Wat snaken van jongens zijn er! Ze zit vol [met] modder(spatten). - De pot is vol modder. maar éen gulden. tien uur ongeveer, - twee dagen bijna. je hebt noch wel 'n ogenblik tijd, - tien uur afstand in éen uur doorsporen.
'en partij tabak, - 'en lap laken, - 'en baal koffie. 'en eskadron huzaren, 'en bende ruiters, 'en hoop soldaten, - 'en boel
2)
schurken. -

1)
2)

Zie K a a k e b e e n , Taal en Letteren II, 66.
e

Zie over de zogenaamde 2 naamval!! hiervoor blz. 41.
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'en massa [van] volk. - 'en menigte [van] mensen. er waren zoveel mensen op de been, dat we 'en uur werk hadden met
die straat door te gaan. 't Doet me genoegen dat zoveel (zovelen) van u hier zijn gekomen. 'en soort [van] kasteel, winkel, baron, mantel. 'en glas goeie wijn drinken kan geen kwaad. - Wil-je 'n glas rooie of witte?
'en stukje, 'en hapje brood, - 'en teug water, - 'en stuk hóut, - droppels
lood vielen naar beneden. Wat is in enige van de laatste voorbeelden 't hoofdwoord? dat hangt helemaal van
de betekenis, d.i. van de omgeving af. 't Kan ook wèl wezen hoop, soort, glas, teug,
enz.; of ook kan 't 'et volgende woord wezen. Voor d'een is 't vaak dit, voor 'en ander
'et andere: hier vooral zijn de grenzen individueel. Is 't nu mensen, soldaten, enz., dan zijn natuurlik 'en hoop, enz. de bepalingen
van hoeveelheid. In 't andere geval, als 't verzamelwoord hoop 't hoofdwoord is, zijn mensen, enz.
bijstellingen, wil men, soort- of kwaliteitsbepalingen.
En nu valt optemerken dat b.v. na onbepaalde telwoorden, die substantive gebruikt
worden, of na substantiva, die het karakter van onbepaalde telwoorden kregen, de
bijstelling staat, verbonden door van.
mijn jongen, - dat boek van u, - de meid van ons, - onze meid. - Piet z'n
moeder. - Marie's japon. 'en stuk of wat van die kwajongens, - 'en meid van ons, - 'en stukje van
dat brood, - niemand van u. Het bouwen van de kerk. - Met inspanning van alle krachten. 'En gedicht op de Ruyter, - 't geloof aan God.
De krant van gister, - het nieuws van den dag. 'en lange man, - 'en dikke boom. - 'en weg van 'en half uur. - 'en huis van
tien meter in de breedte. de man zelf, - niemand anders.
wij alleen tegen jullie allen, - zo'n kerel. 'en zalm van dertig pond. 'en japon van tachtig gulden, - 'en bankje van f 100. - de el van zeven
stuivers. 'en gouën brosje, - 'en horloozje van nikkel. 'en hoed zonder garneersel, - 'en vrouw met groenten. 'en heer met 'en fijn, wit, staand boord. hard ziek wezen, - ijselik veel plezier hebben. De hond lag 's morgens dood in 't hok. - Laat-we als vrienden scheiden.
- Hij stierf jong. - Hij gaat als kolonieaal naar de Oost. -
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Als voogd moet ik wel voor z'n opvoeding zorgen. - Als student was-ie al
'en vrind van me. De vergadering benoemde hem als d'oudste tot voorzitter. - Gerarts gaf
zich voor geloofsvervolgde uit. - Ze tekenen zich firma W. - Dat stukje
noem ik gemeen. De gevel oranje opverven. - Zich hees schreeuwen. 't Geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Zie die schoorsteen eens roken. - Hoor ik daar niet iemand fluiten? Hij stond er als verlamd van de schrik. - Hij is als gek. - Hij heeft zich als
'en gek aangesteld. Hij kwam rokend(e) binnen. - Half verbrand haalden ze'm weg van onder
de puinhopen. - Hierbij ingesloten, stuur ik u twee bankbiljetten. - Niet
lang liep ik naar hem te zoeken; levendig noch, maar dodelik uitgeput
1)
vond ik 'em bij de kruisweg liggen. Hij kreeg 'et telegram waar ik bij was; maar hij liet niets merken, hij verliet
me rustig en kalm. De grens - ik herhaal 'et! - is, om bij 't laatst behandelde te blijven, tussen de
onderscheiden bepalingen niet altijd te trekken. Er zijn overgangen; er zijn dubieuse
gevallen. Zo: ‘k a l m e n r u s t i g verliet hij me’, is daar ‘kalm-en-rustig’
2)
adjektiefbepaling bij ‘hij’, of bepaling bij de gehele zin, of allebei tegelijk?
3)
'en bijstelling nadert vaak het genitief-verband; nadert ook vaak de vergelijking.
Vaak kan men niet uitmaken of 'et 'en bepaling of wel 'en elliptiese zin is (of 'en
beknopte zin of hoe wil men 'em heten) -: zo vormen zich overgangen van zin-delen
tot zinnen.
Daarover hopen we in dit Ts. noch wel meer te publieseren; ik laat dit nu voor 't
geen 'et is; om ten slotte te kunnen konstateren:
'et verband tussen deze bepalingen blijkt allereerst uit de betekenis; en wordt òf
niet uitgedrukt, - òf door hulpwoordjes; dit laatste

1)

2)
3)

Deze laatste soort zinnen worden afgekeurd, natuurlik! Zie J. B r o u w e r , Taal en
Letteren II, 286. - K a a k e b e e n , Spr. blz. 44. Vgl. ook J a c o b s -K o e n e n II, 31.
Ten onrechte! 't Is ontaalkundig deze zinskonstruksie verkeerd te noemen.
De volzin staat niet op zichzelf. Hij mag niet uit de reeks waar hij bij hoort, gelicht
worden. Zie hiervoor blz. 254, noot 1; en de reden blz. 247 bovenaan; 255 (NB.!).
De zin ‘door de duisternis misleid, haalde men enige dagen zijn lijk uit het water te
voorschijn’ (K a a k e b e e n , 44) is niet zo zeer foutief als wel klare-bare onzin.
Zie over de prediekaatsbepalingen vooral J. B r o u w e r , o.d.a. pl.
Vgl. ook J a c o b s -K o e n e n , Spr. § 194, c. - Deze en noch 'en paar §§ (b.v. § 808 in II,
200, maar die is trouwens van Dr. J.W. Muller) bevatten goeie opmerkingen.
Vgl. ook bij de woordvorming, Taal en Letteren II: de samenstelling b.v. ‘hazemond’ (mond
van 'en haas, moud als van 'en haas), ald. 334, noot.
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vaak, als het 'en verband betreft tussen in de regel zo genoemde substantieven;
zelden door archeïstiese vormen.
Natuurlik: bij verscheidene van de betrekkingen, die 'k hier in 't kort noteerde, drukte
men 'et verband vroeger op 'en andere wijze uit als tegenwoordig. En nu, 't spreekt
van-zelf, dat naar dat vroegere ‘bestand’ de spraakkunstenaars hun indelingen voor
1)
de taal van tegenwoordig ook noch maken. Zo zijn nu eenmaal hunne manieren!
2)
Ze spreken dan van belanghebbend voorwerp en oorzakelik voorwerp; ze
beweren: er is nauwer verband tussen 't meewerkend of oorzakelik voorwerp als
tussen de overige bepaliugen en de rest van de ziu; ze defienieeren: voorwerpen
3)
zijn noodzakelike aanvullingen van 't gezegde.
Weten of merken doen ze evenwel niet dat al dit moois alleen 't gevolg is van
ouwer taalbegrip, toen de v o r m allereerst 'et verband aanwees: toen die
betrekkingen door 'en genietief- en datiefv o r m werden uitgedrukt.
Want wat n a u w e r - niet: wat a n d e r , maar wat nauwer verband vraag ik, is er
tussen: hij geeft 'en dubbeltje aan 'en bedelaar, - als tussen: hij slaat zijn broer met
zijn eigen stok weerom?
Laat men nauwkenrig kontroléren, en men zal waarnemen - mits men zich eerst
ontdaan heeft, - en hoe moeilik is dit vaak! - van alle áángeleerde anti-diluviaanse
taal b e g r i p p e n , - men zal wáárnemen dat van al dat nauwe verband 'en gezond
taalmens van ónze tijd niemedal voelt.
Die ouwe zunrdesem zelfs proeft men, ondanks dat K a a k e b e e n in veel zich
ontdeed van 'et oude, toch weer in zijn indeling van: voorwerpen, en zelfstandige
akkusatiefbepalingen (: hij is zijn geld kwijt); en van zelfstandige datiefbepalingen
(: de dief ontliep zijnen vervolgers, lees: vervolgeren), en van zelfstandige
4)
genitiefbepalingen (: gedenk onzer), en van zelfstandige voorzetselbepalingen (:
denk aan mij); en

1)
2)

3)

4)

Zie hiervoor blz. 41.
‘Zij is eene contradictio in adjecto, en is de vrucht van belenkelijke begripsverwarring,’
Woltjer.
't Feit is zo, maar d'oorzaak schijnt professor ook al niet te ‘bevroeden’.
Eén voor allen: vgl. J a c o b s -K o e n e n , § 97, in verband met § 94. De hele redenering
daar is noch al verward.
En verder de overige spraak k u n s t e n a a r s .
Wanneer kan men eigenlik spreken van voortzetselbepalingen?
Wel, het woordverband - zo bleek hiervoor - wordt in de regel niet uitgedrukt òf, indien wèl,
allereerst door hulpwoordjes, enkele malen maar door de woordvorm.
Nu kan men ook alleen d i t u i t g e d r u k t e v e r b a n d opgeven, b.v. in een Beknopte
Spraakleer: alleen dus letten op de zogenoemde vorm!
Tussen bepalingen en het overige van de zin wordt 'en o n d e r s c h e i d e n verband
uitgedrukt door 't zelfde woordje, b.v. door ‘aan’: men kan dan spreken van de
a a n -konstruksie, in deze en die gevallen, of bij deze en die werkwoorden, bij dit soort bijv.
naamw.
Bij déze verdéling-alléén kan men spreken van voorzetsel-konstruksie, kortheidshalve van
v o o r z e t s e l b e p a l i n g e n . Maar - dan is ook in ‘geef 'et aan de bedelaar’, en ‘geef 't
'em in z'n hand’ 't laatste zindeel bij beiden 'en voorzetselbepaling.
Vele spraakkunstenaars zijn in dezen schrikkelik aan 't warren gegaan: in de eerste zin heet
dit belanghebbend voorwerp, in de laatste wel voorzetselbepaling: hun ‘fundamentum divisionis’
is niet juist; ze verwarren betrekking, en aandui-vorm, zie hiervoor blz. 69.
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daar naast plaatst hij bijwoordelike bepalingen (: hij gaat met zijn vader op reis, b.v.).
Dat zich regelen naar 'en ouder taalstadium leidt tot inkonsekwensie en knoeierij.
't Vroegere verband toch is gewijzigd, maar - voor dit geval op deze manier, voor
dat op die manier, zelfs scheelt 'et voor d'ene groep sprekers noch bij d'andere
groep. En de taalverschijnselen van nu laten zich niet pasklaar maken in 'en vroeger
kader.
Daarom ook mág, hoe 't vroeger was, geen máátstaf wezen voor de tegenwoordige
taal. Hoe en waaruit de konstruksies ontstaan zijn, doet voor waardering, behandeling
en indeling in de nú-taal niet af.
H o o g s t e n s hoort dat als aanmerking - dus presies omgekeerd als in de
zogeuoemde nederlandse spraakkunsten die nu in gebruik zijn, - in een
u i t g e b r e i d e h i s t o r i e s e s p r a a k l e e r , om t o e t e l i c h t e n : èn hoe 't
1)
nú-algeméne ontstond èn hoe archeïsmen van vroeger zijn overgebleven.
'En indeling van de nederlanders van nu naar middeleeuwse toestanden zou van
weinig inzicht blijk geven in staathuishoudkunde in 't algemeen. En toch, dat regelen
naar vroeger tijd in de taal willen zelfs academici voor wetenschappelik verslijten!

Naschrift.
Al hoort 'et niet dierekt bij mijn vorenstaand betoog, zal ik er noch iets aan toe voegen
over 'et pedagógiese van de metode, die 'k geschetst heb? De heren van de ouwere
taal-iedeeën toch hebben 'et altijd zo druk over metode en pedagogie. Voor
2)
pedagogiese doeleinden dan ook jeremieeren zij zo over het verlies van de ‘vormen’!

1)
2)

Zie hiervoor ook vooral T a l e n , IV, 94, 343/4, 102, 90/1 noot; - V, 180, Opm.
Lees maar wat d e n H e r t o g -K o e n e n , E e n O v e r i j s e l a a r , e.t.q. schrijven. -

Taal en Letteren. Jaargang 5

263
Wordt evenwel die pedagogie er niet maar bijgesleept, om 'en argument meer te
hebben?
Want ook die heren zijn 't er wel over eens: goeie pedagogie eist: zèlf zuiver laten
zien, iemand zelf nauwkeurig léren opmerken, zelfwerkzaamheid iemand aanwennen.
En allereerst en vooral van wat onder zijn bereik is. Welnu, de algemeen-beschaafde spreektaal is geen taal van hoog-hoog boven
1)
't gewone mensensoort zich verheffende begaafdeu; niet de konventionele
frases-taal, die vaak heel-weinig-dichterlike ‘geesten’ in Gidsartiekelen, in toosten,
2)
bij begrafenissen, voor de balie, op de kansel ‘ten beste geven’; - de algemene
spreektaal die, komende onder elks bereik, daarom juist elks persoonlik eigendom
kán worden; en te eerder dit wordt, omdat-ie l e e f t , en omdat elk-en-'en-ieder die
dageliks kan hóren van beschaafden; die ten slotte dichter dan enige andere taal
3)
bij onze noordnederlandse v o l k s d iealekten komt. In die taal waarnemen wat ís, niet wat ‘geleerden’ willen fingeren, ontwikkelt - ik
weet dit bij ondervinding - het waarnemingsvermogen van de leerling, 't scherpt zijn
zin voor 't uit-elkaar-leggen van wat ingewikkeld is; - ook in dichtertaal; - 't
vermeerdert sterk zijn eigen-taal-gevoel:
resultaten, tegengestelde van die waar nu op alle eksamens over geklaagd wordt.
Is dit zo'n wonder wel?
Eén sterk staaltje maar: prént de jongelui in: 'en woord als ‘vader’ in:

1)

Dichters zijn eksepsies - zie hiervoor blz. 54.
Hun taal is niet om natebootsen: dat lijkt me net als of men elk verversknecht voorschreef:
zie, hier heb-je vèrf en pensélen, en nu verf-je op de manier van Rembrandt, en anderen, en
anders doe je verkeerd, anders bederf je onze algemene schilderij-verf-manie.
Laten we liever - de tijd is er beter besteed mee besteed ook! - probéren die dichters te
begrijpen en te genieten - daarvoor zijn ze; - laten-we de jeugd ze leren genieten.
Moeten we niet tevreden wezen als 'en schildersjongen fatsoenlik deuren en vensters op z'n
gewone manier verft, zonder lichteffekten à la Rembrandt? Of dat 'en Hogere-Bnrger 'en schip
tekent, zonder 'et schilderachtige, individueel-eigene van 'en Mesdag? En zijn er Rembrandts
en Mesdags onder - ik meen: zijn er ‘dichters’ onder: welnu, die laten zich toch niet
voorschrijven, hóe ze volgens de konventsie (van sommige taalgeleerden) doen moeten! Die
kennen de algemeen-levende spreektaal; best, ze nemen die als grondstof, zo men wil. Maar
ze gaan hun eigen gang: ze geven kunst, ze vervormen taal, ze forméren taal! Zoals zij dat
e

2)
3)

willen, móeten - om te uíten wat ín hun werkt en ómgaat. Dat hebben onze grote XVII eeuwers
gedaan en doen onze jongere dichters noch!
Wat velen noch NB. voor ‘kunst’ willen verslijten. 'en raar ‘kunst’-je! zie hiervoor blz. 55, noot
1; en blz. 193/4, 192.
Zie hiervoor blz. 55.
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'en zoon slaat z'n vader; en in: 'en vader slaat z'n zoon; of als ‘bedelaar’ in: hij gaf
1)
de bedelaar 'en dubbeltje, en in: hij gaf 'en dubbeltje aan de bedelaar , heeft verschillende naamval, d.i. v e r s c h i l l e n d e v o r m , terwijl ze maar één en dezelfde
vorm k ú n n e n zien en zo'n jonkmens kan voortaan veel, zo niet alles worden w í s g e m a a k t !
Zo leert men hem 't zien áf; - leert 'em gelovig aannemen op 't gezag van z'n
2)
meester , ook al z i e t hij 't tégendéél van wat meester hem gelieft te vertellen! Daarom - òm de spes patriae allereerst zelfs
3)

‘der sprach u n t e r r i c h t muss úmkehren’!
B.H.

[Opschrift]
Te Delft in de Oude Kerk heeft een koperen plaat op een oude grafzerk dit opschrift:
In dit Graf rust
JACOB JANSZ. GRASWINCKEL, geseit BOOT,
Geboren 25 July 1536
Was
Tot een Wonder
DEN ARMEN RIJC
HEM SELVEN ARM
Sterf X Martii Anno M.DC.XXIV
Sijns ouderdoms LXXXVIII.
Toen deze Jacob, de zoon van den brouwer in de Boot, 16 jaren oud was, ging
hij eens met eenige makkers, in een schuitje, naar Delfgauw varen. In 't terugkeeren
sloeg het schuitje om. Ieder redde zich; maar Jacob werd vermist; men dacht niet
anders of hij was onder 't schuitje geraakt en verdronken. Zijn makkers gingen terug,
keerden het schuitje om - en vonden hem daaronder nog levend. Dit geval scheen
ieder een wonder toe. Maar 't had op den knaap zulk een indruk gemaakt, dat het
hem levenslang tot ernst stemde. Dionysius Sprankhuysen heeft zijn leven
beschreven onder den titel: ‘den Delfschen Isralyt of het Leven van Jacob Jansz.
Graswinckel, geboren burger en inwoonder der stad Delft’, en getuigde van hem
‘dat hij was een voorbeeld van nedrigheit, ootmoedigheit en soberheit, weldadigheit,
lijdzaamheit, en met één woord begaaft met alle Godzalige werken.’
[VAN LENNEP en TER GOUW, Boek der Opschriften, 147.]
Vgl. er mee B o s b o o m -T o u s s a i n t , De Delftsche Wonderdokter.

1)
2)
3)

En zo verreweg de meeste woorden, zie vooral hiervoor, blz. 60-67, 37.
Zie v a n d e n B o s c h , Pleidooi, 9 middenin, 11; en hiervoor blz. 186.
Vgl. prof. V i ë t o r , Der Sprachunterricht muss umkehren, - H i l d e b r a n d , Vom
Deutschen Sprachunterricht, - enz., enz.
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Taalverval of taalontwikkeling?
Studier over Engelske Kasus. Med. en indledning: Fremskridt in Sproget.
Af Otto Jespersen. Köbenhavn. 1891.
Progress in Language, With special reference to English by Otto
Jespersen, Ph. Dr., Professor of English in the University of Copenhagen
etc. London, Swan Sonnenschein & Co. 1894.
Het tweede hierboven genoemde boek is een omwerking van het eerste, en reeds
een beschouwing van de tietels leert 't verschil dat er tussen 't oriegieneel en de
door de schrijver zelf bewerkte vertaling bestaat. Terwijl in 't Deense boekje de
onderzoekingen naar de Engelse kasusleer 't voornaamste is en er een inleiding bij
komt die de hierboven geformuleerde vraag behandelt, is die inleiding hoofdzaak
geworden in 't Engelse en zijn de beschouwingen over de Eng. naamvallen als
illustrasie van onderzoeksmetode en tot staving van Jespersen's teorieën er tussen
in gevlochten. Onder die omstandigheden was ik bij de verschijning van de Engelse
bewerking blij dat ik (door ongesteldheid) niet aan 't verzoek van ‘Taal en Letteren’
gehoor had kunnen geven om die hoogst merkwaardige inleiding Fremskridt in
Sproget hier te behandelen. Dat die belangrijke bijdrage tot de algemene taalkunde
in een meer bekende vorm toegankelik gemaakt moest worden, stond na lezing van
de ‘Studier’ bij mij vast en ik behoefde dan ook de firma Sonnenschein slechts op
't belang van 't Deense werkje te wijzen om mijn zin te krijgen. Tussen 1891 en 1894
liggen drie jaren en Jespersen stond in die tijd niet stil. Hij breidde zijn materieeel
uit, - dacht zich meer in de zaken in - zijn standpunt werd hem zelf duideliker en zo
hebben we dan hier werkelik in ‘Progress in Language’ een editio emendatior van
de ‘Studier’.
Ik geef hier nu een uittreksel uit Jespersen's boek. Om de lezer zonder kans op
vergissing te doen inzien wát hij voor zich heeft zet ik hier op de voorgrond
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dat de hier voorgedragen teorie die van Jespersen is, en dat alleen de inkleding en
toelichting van de schrijver van dit artiekel zijn;
dat de illustrasies op misschien een enkele uitzondering na door mij voor de
Engelse van Jespersen in de plaats gezet zijn;
en dat aan 't end van dit stuk enkele algemene bezwaren tegen Prof. Jespersen's
boek geformuleerd zullen gevonden worden.
Vergelijken we de ene of de andere oudere taalperieode met een moderne, b.v.
't Middelnederlands met een tekst van Hooft, Hooft met van Lennep of zelfs van
Lennep met Frederik van Eeden dan merken we terstond op dat dit ‘dezelfde taal
niet meer is’. De taal v e r a n d e r t dus. Toelichting overbodig. Duideliker dan in 't
gegeven voorbeeld zien we de juistheid van die bewering bij vergelijking van b.v.
Angelsaksies met modern Engels, Oud Noors met de taal van Ibsen, of Latijn met
die van Emile Zola. Geen streng onderscheiden b.v. tussen de grammatiese
kategorieën zoals vroeger en synthese waar we nu analyse zien. Men denke aan
zinnen als: Ik l o o p weg, en de l o o p van die man, of van dat kanon, en vergelijke
v i d i s s e m met i k z o u g e z i e n h e b b e n . Vergelijk ook een vorm als τ ϑνηϰα,
waar stam, voorvoegsel en achtervoegsel duidelik te herkennen zijn. En als we
lezen dat in de oudere Indogermaanse talen wortel, stam en woord duidelik van
elkaar onderscheiden zijn, dan zien we dadelik 't verschil met de tegenwoordige tijd
waar dit niet meer zo is. Wijzen die verschilpunten op vooruitgang of op
achteruitgang? Moeten we om de woorden van hier boven op te vatten van taal
v e r v a l spreken, wanneer we de veranderingen willen karakteriséren die talen
ondergaan of van taal o n t w i k k e l i n g ?
Ik geloof dat er geen werk geweest is dat zo veel bijgedragen heeft om taalkunde
- de vergelijkende - te populariséren als de bekende L e c t u r e s van Max Müller.
Nu is populariséren gevaarlik. 't Vaststaande te verspreiden is nodig en nuttig maar
hoe licht komt men er niet toe om daaronder 't een en ander te mengen dat noch
niet algemeen aangenomen is. Dit geldt vooral van vergelijkende taalkunde. En hoe
schitterender 't betoog, des te meer blijft er van hangen, des te moeiliker is 't voor
anderen om die verkeerde begrippen weer uit te roeien. Juist dus omdat - let wel,
al klinkt 't noch zo paradoxaal, - o m d a t Max Müller's boek zo schitterend eenvoudig
en helder geschreven is, heeft 't zoveel kwaad gesticht. Ik denk dat er onder m'n
lezers tien zijn die Max Müller's werk bezitten of altans bestudeerd hebben tegen
éen die de werken van Aug. Schleicher heeft. Deze laatste is het die door Jespersen
voornamelik wordt bestreden
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omdat die de oude school 't best vertegenwoordigt. Maar Max Müller's Lectures
kunnen - met 't nodige individuéle er bij, wel is waar - gekenschetst worden als
Schleicherus vulgarisatus, om in de taal der pruiken te spreken. Dit is de reden
waarom ik hier zoveel mogelik Max Müller in plaats van Schleicher als representant
1)
van de oude school laat optreden.
De lezers van genoemde L e c t u r e s zullen zich herinneren dat Max Müller zeer
emphaties is in zijn antwoord op de bovengestelde vraag. 't Chinees waar elk woord
steeds op zich zelf staat - ik kom er op terug - is voor hem de oudste representant
van de oorspronkelike taal. De fleksietalen zijn v e r b a s t e r d . De overgang die
volgens hem van 't eene type tot 't twede zou hebben plaats gehad is foneties
b e d e r f (corruption) 'en m'n hoorders' ('t waren voorlezingen) ‘zullen opmerken
hoe niet alleen de vorm maar de gehele aard der taal daardoor verloren is gegaan’
(‘and you will perceive how not only the form but the whole nature of language is
destroyed by it’). Hij spreekt van de ‘aanvallen’ van fonetiese verandering. Zodra
een taal zich daaronder voegt (submits) wordt haar leven ‘verstijfd en uitgedoofd
(benumbed and extinct) in die woorden of woorddelen die de eerste sporen van die
fonetiese vorm aanwijzen.’ En zelfs heeft Max Müller bezwaren als men zo iets
g r o e i noemt. ‘'t Zou veel passender zijn om deze veranderingen met den naam
2)
verval (decay) te bestempelen.’
In verband hiermêe worden alle bestaande talen - voorzover ze toen bestudeerd
waren - in drie klassen verdeeld, soms er in gewrongen.
I. De eerste die we isolerende talen zullen noemen, of monosyllabiese of
worteltalen, (d.w.z. talen waar ‘wortels’ - waarover later - als woorden dienst doen).
In een taal van deze groep wordt alleen de betekenis door klanken uitgedrukt en
de betrekking waarin de verschillende uitgedrukte betekenissen tot elkaar staan,
door woord-orde. Representant: 't Chinees.
II. De agglutinérende talen waar betekenis en hun betrekking beide door klanken
worden uitgedrukt, maar die twee elementen blijven

1)

2)

Ook de resultaten van Jespersen staan natuurlik verre van vast. Integendeel. Het is daarom
misschien wel overbodig, maar 't kan toch geen kwaad daar uitdrukkelik op te wijzen, dat dit
opstel een opwekking tot zelfstuderen beoogt en niet tot slaafs aannemen van alles wat hier
of in 't boek zelf te lezen staat. Ik zou me anders ook aan gevaarlik populariseren schuldig
maken.
M. Müller, Lectures on the Science of Language, 1880, I, II passim, vooral I, pp. 44-51.
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duidelik te onderscheiden, hoewel ze samen tot een woordgroep verenigd zijn.
Representant: 't Fins.
III. De twee hiergenoemde klankelementen, die betekenis en betrekking uitdrukken,
zijn samen innig verbonden tot een hogere eenheid door verandering in de wortel
of in 't de betrekking uitdrukkende element. Representant: b.v. elk der Ariese talen.
Max Müller geeft ergens een voorbeeld uit het Engels dat deze drie stadia vrij
1)
duidelik maakt, n.l.: like god, god-like, en godly. In 't eerste geval wordt door de
i

klanken 1, ae , k, g, o, d de nodige betekenis aangegeven, en de betrekking door
woord-orde. In 't twede dito dito voor de betekenis, maar ook voor de betrekking,
want bij dit een doorzichtig saamgestelde woord is van woord-orde e.a.
woordopvolging geen sprake. In 't derde geval is 't formele element, 't
betrekkingselement niet meer doorzichtig en alleen voor de kenner duidelik.
Die drie typen bestaan niet alleen naast elkaar in moderne talen zoals 't gegeven
voorbeeld aanduidt, maar ook - en dit is de stelling van de oude school waar 't hier
op aankomt - ze duiden de opeenvolgende stadia aan die de bestaande talen bijna
alle doorlopen hebben - een uitzondering vormen dan natuurlik die van de eerste
groep, voor de beide volgende stadia, en die van de twede voor 't derde stadium.
Dus overal niets dan: verval, corruptie, bederf, verachtering, steeds elke
verandering een minder worden, d.w.z. om de bovenaangehaalde verdeling op te
vatten dat we overal 't proces isolering, agglutinatie, fleksie in wording moeten zien.
Nu wordt dit ongelukkig nergens gevonden voor zover we kunnen nagaan. Maar
dáar zit 't 'm juist: ‘voor zover we kunnen nagaan’ bracht men daartegen in. En we
merken dan ook inderdaad op dat de moderne fleksietalen al meer en meer
monosyllabies worden, en dus meer en meer op 't Chinees gaan lijken - wat 't oudste
stadium heet te vertegenwoordigen. Wij krijgen dus de cirkelgang éenlettergrepig,
veellettergrepig, eenlettergrepig. Dit wordt door de oude school erkend, maar met
dien verstande dat - voor de Ariese talen altans! - de overgang van eenlettergrepig
tot veellettergrepig voor de aanvang der historie (d.w.z. voor de tijd waarvan we
histories ons enig denkbeeld kunnen vor-

1)

In 't Nederlands laat zich ongeveer 't zelfde voorbeeld geven:
gelijk God; god gelijk; goddelijk (n.l. in de moderne uitspraak: goddelək; ə = de neutrale
vokaal).
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men) plaats gegrepen heeft. Dit is ontwikkeling. Dan - met 't begin van 't historiese
tijdperk - komt de periode van verval.
Voor dat we nu onderzoeken of die verandering in de historiese tijd - van die
daarvoor kunnen we uit den aard der zaak hier niet spreken - werkelik als verval
moet worden gekarakteriseerd, moeten we 't er over eens worden wát we eventueel
als vooruitgang, wát als achteruitgang zouden aanmerken. Laten we met 't oog
hierop eens zien wat de taal eigenlik doen moet, aan welk doel die eigenlik
beantwoordt, d.w.z. waarvoor we de taal gebruiken.
Als Max Müller ons vertelt dat taal ‘can have no other object but to express our
meaning’ dan is dit wel waarheid maar niet de (gehele) waarheid. Waarvoor toch
zouden we onze ideën willen u i t d r u k k e n als er niet noodzakelik iemand moest
zijn die die ideën zou moeten in zich opnemen. Wij moeten dus als doel van de taal
aangeven: onze gedachten te doen vatten, opnemen, b e g r i j p e n d o o r e e n
a n d e r . Daaruit volgt noodzakelik dit dat d i e taal 't hoogst staat of de beste is, de
langste ontwikkelingsgang heeft doorlopen, waarvan men zeggen kan dat ze veel
doet begrijpen met weinig middelen. Zulk een taal dus die ons met weinig inspanning
(der spraakwerktuigen), dus met weinig klank-uitingen 't beste onze bedoeling laat
vatten, zulk een taal zal 't beste aan ons doel beantwoorden. Om hier tot een resultaat
te komen vergelijken we de eerste de beste oude vorm met de overeenkomende
nieuwe, b.v. 't Mlat. archiater dat (= 't Gr. ᾽αρϰιατρός) wel de oorspronkelike vorm
van 't mod. Ned. arts zal representeren, of men vergelijk een woord als p r i e s t e r
met Gr. πρεσβύτερος. 't (Historiesverklaarbare) verschil in betekenis tussen
oorsprong-woord en afstammeling kunnen we hier buiten beschouwing laten. Nu
behoeft 't niet veel betoog dat door 't uiten van de klankopvolging ă-r-t-s onze
bedoeling even góed maar spoediger gevat wordt dan door de klankopvolging:
a-r-ch-i-a-t-r-o-s. Atqui ergo......
Denken we ons dus teoreties in deze kwestie in - zo dadelik zullen we nog beter
zien dat 't ook in werkelikheid zo is - dan komen we er licht toe te besluiten dat,
aangezien de moderne talen werkelik aan die voorwaarde beantwoorden, dat die
talen dus ook ‘'t beste aan ons doel beantwoorden’, dus dat er bij een vergelijking
van oud en nieuw steeds vooruitgang plaats grijpt, en dat we dus zeker 't recht niet
meer hebben van verval, verbastering en wat dies meer zij te spreken.
Men zal mij zeggen dat deze stelling van Jespersen (de historiese
opvolgings-indeling: isolering, agglutinatie, fleksie is niet meer vol te
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houden) niet nieuw meer is. Dat is volkomen waar! Maar Prof. Jespersen gaat verder
en wenst te bewijzen: hoe minder en korter vormen, des te beter is 't; de analytiese
bouw van de moderne Europese talen is volstrekt geen nadeel; 't geeft ze integendeel
1)
een ontwijfelbare meerderheid boven de oudere stadia van die zelfde talen.
2)
Op dit oogenblik al zal men mij toegeven dat nog niemand zoo vierkant zich
tegen de drie-eenheidsteorie overgeplaatst heeft. En als de lezer aan 't eind van dit
opstel gekomen zal zijn, hoop ik 't duidelik gemaakt te hebben dat er in Jespersen's
boek een macht van krachtige argumenten te vinden zijn die zijn werk tot een van
de merkwaardigste maken, die er over vergelijkende taalkunde verschenen zijn.
Die kortere en langere woorden moeten hier nog eens besproken worden.
Als we bedenken dat een woord 't hoorbare gevolg is van de werking der menselike
spraakwerktuigen, wanneer de spreker zijn gedachten wenst te uiten, dan zien we
nog eens dat hoe korter een vorm is, er des te meer moeite gespaard wordt en dat
dit dus op een uitsparen van tijd neerkomt. Dit is hier vlak boven met de woorden
arts ἀρχιατρός al aangetoond. Maar niet alleen met 't oog hierop verdienen korte
vormen de voorkeur boven lange.
Vergelijken we 't Nederlandse woord hadden met alle vormen in 't goties, waarvan
3)
hadden beantwoordt, dan vinden we er tien: habaidêdu, habaidêduts van de dualis
ind., habaidêdum, habaidêduδ, habaidêdun van de pluralis ind. en habaidêdeiwa,
habaidêdeits, habaidêdeima, habaidêdeiδ, habaidêdeina, de correspondérende
vormen van de optativus. Stel nu dat een spreker in zeker tijdsverloop voor tien
zulke groepen een keus moet doen, dan heeft hij honderd keer de hersenen in te
spannen om te beslissen - want al merken we oogenblikkelik niets van die
vraagstukken die onze hersenen op moeten lossen, ze bestaan toch wel en dat ze
niet altijd zuiver opgelost worden bewijzen onze ‘taalfouten’! - welke vorm hij nodig
heeft, tegen tien keer in

1)

2)

3)

‘The fewer and shorter the forms, the better; the analytic structure of modern European
languages is so far from being a drawback to them that it gives them an unimpeachable
superiority over the earlier stages of the same languages.’ [Vgl. ook hiervoor, blz. 68.]
Dr. Hettema schrijft hierbij: ‘Ja, (wel iemand, n.l.) Serrurier in Leiden noch veel sterker en op
veel prinsiepieéler gronden.’ Des te beter. 't Spijt me alleen dat ik z'n werk niet kende en niet
voor 't afdrukken van dit stuk kan bestuderen. [Vgl. Taal en Letteren IV, 22.]
In 't Engels spreekt de vorm had voor 't singularis en pluralis noch sterker; daar komen er 15
verschillende gotiese vormen meê overeen.
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't Nederlands. Hersenarbeid tot 10% gereduseerd, dus 90% uitgespaard! En we
weten nu dat tijd geld kost.
Is dit een voordeel - vooruitgang? - of is 't er geen?
Men zal hier opmerken dat bij hadden steeds op een a n d e r e manier, door
pronomina b.v. moet worden aangetoond dat een eerste persoon b.v. of een derde
bedoeld wordt, zodat 't gebruik van suffiksen of pronomina op hetzelfde schijnt neer
te komen. Maar dit is dan ook alleen s c h i j n , want pronomina kunnen voor alle
tijden en wijzen gebruikt worden en de suffiksen niet. En bovendien kent 't Goties
toch ook noch zijn pronomina.
Men zal misschien hier ook tegen invoeren dat we niet alleen aan den spreker
moeten denken, maar ook aan den hoorder en dat door de vormen habaidêduts,
habaidêdeina b.v. hem weer denken b e s p a a r d wordt, want niet omdat die vormen
l a n g e r zijn maar omdat ze v e r s c h i l l e n d zijn, maken ze bij den hoorder 't
nadenken welk ‘hadden’ wordt er bedoeld? overbodig. Maar feitelik wordt door
pronomina en samenhang de onzekerheid hier tot een minimum gereduseerd.
En we mogen ook een ander groot voordeel van de kortheid van woordvormen
niet uit het oog verliezen. En dat is dat die korte uitdrukkingswijze de vivaciteit
bevordert, 't zij dat ze als oorzaak de geest scherpen of als gevolg, slechts bij een
‘gescherpte’ geest kunnen voorkomen. Ik voor mij krijg de indruk dat hier van oorzaak
én gevolg sprake is, - een over en weer werken.
Stel voor een ogenblik dat wij noch met die zware vormen als habaidêdeina
moesten werken, - hoe zouden die kunnen dienen voor woordspelingen, grappige
verhalen, epigrammen en dergelike uitingen van gevatheid. Dit alles zal nog veel
duideliker worden als de lezer straks in verband hiermeê het verschil tussen synthese
en analyse wil beschouwen. Zonder meer: Kan men zich in de veronderstelling
indenken, zonder er al de absurditeit van te gevoelen, dat we in deze eeuw van
stoom - wat klinkt dat al ouwerwets! - van elektriesieteit, van koortsachtige haast,
nu de mensen niet meer lopen willen maar alle moeten fietsen, nu de huurkoetsiers
door gas-motor-wagens met de hevigste konkurrensie bedreigd worden en ze
moeten vrezen mét hun paarden op stal gezet te worden, - kan men zich voorstellen
dat dit alles samen zou hebben kúnuen gaan, dat dit alles, wat meer zegt, zou
hebben kúnnen bestaan als we waren blijven spreken van habaidêduδ? Stel u een
Amerikaan voor, om het kort samen te vatten die Goties spreken moest!
Het hoofdstuk uit Prof. Jespersen's boek dat ik nu bezig ben te
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resuméren - zeer kort! er blijft veel van groot belang overgeslagen - wordt door hem
genoemd ‘Ancient and modern Languages’. Deze tietel doet iets anders verwachten
dan er werkelik in te vinden is, want 't zijn niet zozeer de oude t a l e n die tegenover
de moderne t a l e n geplaatst worden als een ouder stadium van een taal tegenover
de moderne perieode van een taal, meestal zelfs van diezelfde taal. Daar schijnt
iets als: ‘The old and modern stages of language’ beter.
Wat nu 't hierboven even besproken verschil tussen analyse en syntese betreft,
't eerste in welk woord 't moderne stadium geresumeerd wordt, staat voor lenigheid,
die talen laten zich beter buigen, voegen zich beter naar de fijnste schakéringen
van onze gedachten, tegenover de syntese, waarvan b.v. 't Latijn een goed voorbeeld
oplevert. Vergelijk eens een zin als: ik had gezongen met cantaveram. 't Is niet
waarschijnlik dat een Romein hier de tegenstellingen kan uitdrukken, daar wij uiting
aan geven door verschil van nadruk: ik had gezongen in tegenstelling met: jij had
gezongen; ik had gezóngen tegenover ik had gespróken, enz., maar zeker is het
dat die lenigheid, waarvan ik sprak, hier goed uitkomt tegenover de stijfheid van de
syntese als we aan de volgende kortedraai-uitdrukkingen denken: (Wie had er
gezongen?): Ik! (Wat heb je gedaan?): Gezongen. Vergelijk ook b.v. Cantaveram
et saltaveram et luseram et riseram met: Ik had gezongen en gesprongen, gelachen
en gespeeld. Jespersen vergelijkt een vorm als cantaveram met de Siamese
tweelingen! In 't Nederlands is een zin als: ‘Wíj hadden gelachen en híj gehuild’
volkomen korrekt, en een grammaties kniesoor die aan de ellipse van had aanstoot
neemt. In 't Latijn daarentegen zou dit element van het ‘plusquamperfectum’ twemaal
uitgedrukt hebben moeten worden: Nos r i s e r a m u s et ille f l e v e r a t .
Dat wil zeggen, dat 't een voordeel is als we met minder onderscheidende vormen
toekunnen. Zo is b.v. wie in: ‘Wie heeft dit gedaan?’ de vorm waaronder we drie
daarmeê overeenkomende Latijnse vormen samenvatten: Q u i s of q u a e hoc fecit,
1)
- en: Q u i hoc fecerunt.
't Bezit van een vorm als wie voor enkele andere is dns een voordeel. Iemand die
erg ‘mooi’ wil schrijven of die 't heerlik vindt als men van hem zegt dat hij deftig
spreekt, zal een zinswending als ‘Iedereen mag handelen zoals hij of zij wil’, of ‘Elke
man en vronw

1)

Want iedereen zal mij wel toegeven dat slechts een pruik in 't Nederlands voor qui hoc fecerunt
zou zeggen: ‘Wie h e b b e n dit gedaan’?
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moet doen zoals hij of zij wil’ gebruiken, waar 't volk - 't spraakmakende! - zich
eenvoudiger uit den slag trekt. Niemand merkt iets ‘vreemds’ op aan ‘Iedereen mag
doen zoals ie wil’. Dit is dus de manier waarop onze ‘taalgeest’ (s.v.v.!) zich aan 't
gebruik van dit onhandige ‘hij of zij’ onttrekt, door n.l. 't oorspronkelik mannelike ie
(= hij) tot een tweeslachtig voornaamwoord, pronomen communis generis of neutrius
generis te verheffen. En zo komt Jespersen tot zijn paradox dat ‘indefinitessess in
many cases means greater precision or a closer correspondence between thought
1)
and expression.’ Dit laatste wel te verstaan alleen als de gedachte zelf onbepaald
is.
Neem eens een zin als: ‘de werken van alle goede oude mensen’, dan is het
volkomen duidelik, dat de vier woorden: alle, goede, oude en mensen in de
genitief‘betrekking’ staan tot werken, en dit genitiefbegrip in éens uitgedrukt en 't
meervoudsbegrip ook maar éens. In de equivalente zinnen in een oud-Germaans
dialect, b.v. Angelsaksies of in een oud-romaans dialect, 't Latijn vinden we 't
meervoudsbegrip resp. v i e r - en v i j f k eer en de genitiefbetrekking in elke taal
v i e r k eer uitgedrukt: ealra godra ealdrâ manna weorc en omnium bonorum veterum
hominum opera. En zoals we zeiden: 't Is er niet duideliker om.
Vatten we 't voorafgaande nog eens samen, dan beginnen we er aan te twijfelen
2)
of die veelgeroemde ‘oude’ vormen wel zo heel veel nuttiger waren dan de moderne.
Want we hebben gezien dat de vormen

1)
2)

‘In veel gevallen komt onbepaaldheid op 't zelfde neer als meerdere juistheid, d.w.z. grotere
overeenstemming tussen gedachte en de uitdrukking daarvan’.
In een passage die ik ekspres heb overgeslagen, behandelt J. de vraag, waar die bewondering
voor al wat oud is in de woordvormen wel aan te danken is. De filosofie van Schleicher c.s.,
zegt Jesperen, is geheel en al Hegeliaans, maar daar het idee, dat alles in de taal op verval
wijst, al lang vóór Schleicher b.v. in Bopp te vinden is, komt hij tot de gevolgtrekking, dat die
teorie niet aan 't Hegelianisme zijn oorsprong te danken heeft, maar dat hier ook al weer de
redenering te hulp geroepen wordt om resultaten te verdedigen, waartoe men instinktmatig
gekomen is. En welk gevoel is het dat aan dit i n s t i n k t ten grondslag ligt? Niets dan ‘a
grammar-school admiration, a Renaissance love of the two classical languages and their
literatures.’ En ik geef zonder verder kommentaar - o, hoe ongaarne! - wat er bij hem volgt
van deze als uit mijn hart gesproken woorden. ‘People were tanght to look down upon modern
languages as mere dialects, and to worship Greek and Latin; the richness and fulness of
forms found in those language came naturally to be considered the very beau idéal of linguistic
structure. To men fresh from the ordinary grammar-school training no language would seem
respectable that had not four or five distinct cases and three genders, or that had less than
five tenses and as many moods in its verbs. Accordingly, such poor languages as had either
lost much of their original richness in grammatical forms (e.g. French, English or Danish) or
had never had any (e.g. Chinese) were naturally looked upon with something like the pity
bestowed on rel atives in reduced circumstances, or the contempt felt for foreign paupers.’
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1)

van b.v. 't Nederlands feitelik hoger staan dan die van oudere taalperioden, omdat ze korter zijn;
omdat er minder zijn;
omdat er minder van ‘onregelmatigheden’ sprake kan zijn
en omdat men in de oudere perioden meer herhalingen nodig heeft dan nu, die
dáar dienen om de zogenaamde overeenstemmingen aan te geven tussen de
verschillende woordsoorten, als daar zijn: substantief en adjectief, of werkwoord en
substantief.
Dit laatste vooral is van veel belang. Zien we n.l. dat er een tendens schijnt te bestaan
om dat concord te doen verdwijnen, dan moeten we noodzakelik tot de gevolgtrekking
komen, dat in een zeer priemietieve taal, b.v. die van ‘wilde’ volksstammen, die
Concordéringen in noch groter mate voorkomen.
En dit schijnt dan ook werkelik 't geval te zijn.
2)
De oude school beschouwt 't Chinees, dat o n v e r a n d e r l i k h e e t , als 't tiepe
van een priemietieve taal. Zulk een bouw als die welke 't Chinees karakteriseert,
hebben b.v. de andere Ariese talen alle gehad. Wanneer Pott zegt dat 't zeer
waarschijnlik is (conceivable) ‘that the formation of the Sanskrit Language, as it is
handed down to us, may have been preceded by a state of the greatest simplicity
and entire absence of inflections, such as is exhibited to the present day by the
3)
Chinese and other monosyllabic languages’, dan schrijft Max Müller daarbij: dat
dit niet alleen ‘conceivable’ is, maar zelfs dat 't absoluut onmogelik is dat 't anders
geweest zou zijn. (Lectures I, 316.)
Ik neem aan als iets dat geen toelichting nodig heeft:
o

1 . dat de taal, welke daarvan ook de oorsprong zij, niet maar dadelik in zijn
perfeksie gesproken is geworden, of liever, laat ik mij duideliker uitdrukken, en 't zó
4)
mogelik maken iedereen dit te doen

1)

2)

3)

4)

De lezer zal reeds opmerken dat er steeds in 't Nederlands meer verscheidenheid is dan in
't Engels, dat een trapje verder ontwikkeld is dan onze taal. Mijn bewijsvoering kan dus niet
zo overtuigend zijn als die van Jespersen.
De nieuwste onderzoekingen hebben geleerd dat 't Chinees wel degelik uit een nietstrenge
worteltaal tot zogenaamde worteltaal veranderd is. Zelfs Jespersen vervalt even in de dus
foutieve voorstelling dat Chinees onveranderlik is en was, waar hij - zie de vorige lange noot
- zegt dat 't Chinees nooit fleksie had!
‘Dat de taalvorming van 't Sanskriet, zoals wij die kennen, voorafgegaan is door een toestand
van eenvoud waar volstrekt geen infleksie voorkwam, zoals op dit ogenblik in 't Chinees en
andere eenlettergrepige talen.’
Zelfs hen die in de goddelike oorsprong van de taal - deodata - geloven.
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beamen: dat de mens maar niet dadelik de meer of minder volmaakte taal zonder
moeite en voor alle doeleinden kon gebruiken. Dat moet moeite gekost hebben;
langzamerhand moet hem dit gemakkeliker afgegaan zijn;
o

2 . dat beschaving en de graad van gemakkelikheid, waarmeê hij de taal leert
hanteren, gelijkelik met elkaar opgaan.
Is het onder die omstandigheden waarschijnlik dat een volk als 't Chinese, dat
reeds zoveel - van uit het oogpunt der beschaving gezien - ondervonden heeft, dat
zich reeds zo ontwikkelde, dat zulk een volk op de e e r s t e trap der taal-ontwikkeling
zou zijn blijven staan? Is het Chinees daarentegen niet à priori al meer in
overeenstemming met de teorie der jongeren die, Jespersen aan 't hoofd, beweren
dat ‘De veranderingen die de taal ondergaat, wijzen op een ontwikkeling van
onafscheidbare onregelmatige woord-opeenhopingen tot vrij en regelmatig
verbindbare korte woord-elementen.’? (p. 127).
Zo vindt dan de jonge school in de taal der ‘wilden’ dát tiepe welke 't meest bij de
oorspronkelike taal staat. Met een enkel woord moet zulk een taal hier gekenschetst
worden.
Mijn lezers zullen hier - zeer oppervlakkig, maar voor ons onmiddellik doel genoeg
- met de taal der Zoeloes kennis maken, zoals ze zeker reeds in deze dagen van
wereldtentoonstellingen met die Heren zelf kennis hebben gemaakt, - oppervlakkig,
maar voor hun doel meer dan genoeg!
't Zoeloes woord voor m a n is umuutu; elk woord nu dat in dezelfde of een
volgende zin in enige betrekking tot man staat, welke ook, ondergaat een zekere
verandering, meest aan 't begin van 't woord, zodat 't aan de um van umuntu
herinnert. Die klank die ons aan 't hoofdwoord herinnert noem ik hier
1)
herinneringsklank.
umuntu metu omuchle uyabonakala simtanda betekent letterlik:
man onze knap, (van uiterlik) mooi verschijnt wij liefhebben
d.w. zo ongeveer zeggen:
Onze knappe man verschijnt en wij hebben (hem) lief.
Is nu 't hoofdwoord mannen (abantu) of land (ilizwe), landen (amazwe), volk (isizwe),
volkeren (izizwe), meisje (intombi) of meisjes (izintombi), dan ziet de zin er
respektievelik als volgt uit:

1)

In 't Eng. noemt Jespersen ze r e m i n d e r s , een uitstekend woord; zo kort kon ik er geen
in 't Ned. vinden. Ze worden hier cursief gedrukt.
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abantu

betu

abachle

bayabonakala

sibatanda

ilizwe

letu

elichle

liyabonakala

silitanda

amazwe

etu

amachle

ayabonakala

siwatanda

isizwe

setu

esichle

siyabonakala

sisitanda

izizwe

zetu

ezichle

ziyabonakala

sizitanda

intombi

yetu

enchle

iyabonakala

siyitanda

izintombi

zetu

ezinchle

ziyabonakala

sizitanda

Dit is nu nog eens ‘Concord’! En we zijn geneigd bij de lezing van deze en andere
noch meer gekomplieseerde voorbeelden te denken dat wij hier nu wel 't summum
van deze overeenstemmingsregels bereikt hebben. Volstrekt niet! En dat is juist 't
merkwaardige van 't geval dat de geschiedenis van de Bantu-talen ('t Zoeloe, enz.)
er op wijst, dat 't aantal van die ‘reminders’ veel minder is nú dan vroeger. Maar dan
ziet 't er met de teorie van die ontwikkelingsgang, eensyllabies, agglutinasie, fleksie,
toch treurig uit! Want met die feiten voor ons moet 't toch schijnen dat we eerder in
de tegenovergestelde richting gedreven worden. En laten we ons nu eens trachten
voor te stellen hoe een taal er oorspronkelik uitgezien moet hebben. N.B. Dit
u i t z i e n niet letterlik op te vatten!
't Is bekend dat we met de nodige voorzichtigheid gevolgtrekkingen kunnen maken
voor de oorsprong der taal uit de wijze waarop kinderen leren spreken en die waarop
't onbeschaafde, d.w.z. 't natuurlik sprekende volk, dat noch niet geleerd heeft zich
‘mooi’ uit te drukken. Maar ‘met de uodige voorzichtigheid’! Want anders raken we
van de wal in de sloot. Want als we kleine kinderen beluisteren die al spreken
kunnen, dan zouden we - ze horende spreken van ‘paard’ = ik wil dat paard hebben,
of ‘zien’ = ik moet dat zien - allicht tot de averechtse gevolgtrekking komen dat afgezien van 't taalstadium! - substantieven b.v. of werkwoorden enz. de eerste
‘woordkategorieën’ waren, - tot welke gevolgtrekking men dan ook werkelik gekomen
is. Maar beschouw eens een kind van een jaar dat nog niet ‘spreekt’, dat alleen
schijnt o p t e m e r k e n . We zouden allicht denken dat zo een z'n gedachten dus
nog niet tracht te uiten? Ik geloof integendeel dat zulk een kind ons de beste object
lesson in ‘taaloorsprong’ zou kunnen geven als we door 't een of ander magies
proses in zijn geest konden zien. Als zulke kinderen geluiden maken die ons klinken
als een ‘serie van klanken’ dan zou dat wel eens hun manier van uiting van hun
stemming kunnen zijn, en bij zulke kinderen is hun stemming = hun gedachten. Zij
denken noch niet? Goed, - maar alleen niet
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in onze zin van denken = een gevoelen hebben - 'n zich duidelik maken in
biezonderheden en ‘met redenen bekleed’. Né, zó denken ze niet. Maar wél in de
algemene zin van b.v.: zich behagelik of onbehagelik gevoelen. Váag, in 't algemeen
denken dus wel, abstract zoals Jespersen 't zou noemen, maar niet redeneren. Hoe
willen we 't noemen? Stemming, váag denken of instinkt?
Welnu zoals die kinderen ‘erg vaag’ denken, zo drukken ze die ‘gedachten’ ook
‘erg vaag’ uit en wel door die geluiden, waarvan ik sprak en die wij verkeerd doen
als een s e r i e op te vatten. Dat is een t o t a a l -w e e r g e v e n van een
t o t a a l -i n d r u k en dat representeert dus hun indruk, en een i n d r u k staat in
dezelfde verhouding tot een (uitgewerkte) g e d a c h t e - om de door vele verwenste
statotterigheden hier weer eens op te rakelen - als een dergelike z i n (en een zin
is de meer of min volkomen uitdrukking van een meer of min volkomen begrip,
gedachte) tot die soort van zinnen, welke wij in onze negentiende eeuwse wijsheid
decretéren te zijn een ‘logies in elkaar gezette en goed doordachte volzin.’
In verband hiermeê zal 't ons dus natuurlik voorkomen dat er in een zeer
priemietieve taal zoals die van de Zoeloes grotere langere woordophopingen zullen
voorkomen die op deze totaal-indruk-zinnen méer gelijken dan een 'n enkel
eenvoudig begrip uitdrukkend woord als s t o e l o f k a s t .
En nu noch iets. Mijn waarde lezer die tot de ‘beschaafden’ behoort moet naar ik
wil veronderstellen mij of een ander 't verhaal doen wat hem bij 't zien van een
optocht overkomen is en hij zal dit ongeveer op deze wijze doen:
‘Ik was veel te vroeg bij de Universiteit gekomen en stond daar rustig een sigaar
te roken, - half tegen een pielaar. Ik stoud zo'n beetje te dromen, en toen kreeg ik
op eens een fikse stomp in m'n rug. Ik keek om en zag 'n grote smerige kerel,’ enz.
enz.
Maar door de ‘mens in zijn natuurstaat’ zoals ik 't volk eens hoorde noemen door
iemand die zich zeker niet bewust was hoe juist zijn uitdrukking onder zekere
omstandigheden kon zijn - door een man ‘uit het volk’ dus zou dit heel anders
voorgedragen worden:
‘'k Was by de Akademie gekomme, en 'k stond een beetje te soeze tegen een
pilaar, en 'k rookte een siegaartje, en 'k zeg zo tegen me zelvers, 'k zeg: zou ik noch
lang motte wachte? Wel nee, zeit me vrouw, bin je mal, zeit ze. En net da'k dat zeê,
daar voel ik me-n-een stomp tegen me rug da'k er haast van omviel. 'k Zeg, wie
doet dat, zeg ik. En daar stond me-n-een bakbeest van een vent, en
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die zeit: Wat mot je, zeitie. Die beroerde kerel, die had 't waarachtig ekspres gedaan,
denk ik en 'k zeg wat ik mot, - ik mot jou eens....’ en wat daar verder volgt,
aanelkaarhangende van ‘en's, ‘'k zeg's, ‘hij zeit's, ‘die man, die zeit's en andere
herhalingen.
De verklaring van die voortdurende herhalingen is niet ver te zoeken. 't Volk, of
liever de persoon uit het volk, d.w.z. iedereen die nog niet geleerd heeft zijn
gedachten in de letterlike zin ‘bij elkaar te houden’ - en niemand die zal willen
ontkennen dat dit soms moeite kost! - voelt de noodzakelikheid, om voor zichzelf
elk ogenblik door een g e d e e l t e l i k e h e r h a l i n g aan te geven waar hij over
spreekt. Al die ‘zeg ik's enz. zijn evengoed ‘reminders’, herinneringsklanken als de
m, u, w, etc. van de Zoeloes. Zonder zulke herinneringsklanken zou zulk een spreker
de draad van zijn verhaal kwijt raken. Dit bijna versteende beeld ‘de draad van een
verhaal kwijt raken’ verschijnt in dit verband als met nieuw leven. Want, niet waar,
die voortdurende herhalingen vormen de draad waar 't verhaal aangeregen wordt.
Als nu mijn lezer voelt dat zulk een volkspreker werkelik een zeer jong stadium
van een begin-periode van gedachte-ontwikkeling vertegenwoordigt, dan komen
we al een heel eind ver. Want een weinig ontwikkeld denken, een denken dat noch
niet ver van 't ‘algemeen-indrukkrijgen’ afstaat, veronderstelt (ik laat hier in 't midden
als oorzaak of gevolg) een begin-stadium van taal-ontwikkeling. Dús: representeert
een taal als die der Zoeloes met haar zeer uitgebreide ‘Concord’, een zeer
priemietieve taal.
Wat de oorsprong van die Zoeloe-herinneringsklanken is staat volstrekt niet vast.
Jespersen, die een merkwaardig scherpe blik heeft, komt tot zijn eigen afwijkende
konklusie hieromtrent, die ik hier, om niet te veel te geven, niet zal vermelden. Maar
iets staat vast, en dat is dat die ‘reminders’ op de eene of de andere wijze de erkende
representanten zijn van dat substantief. Wat gaat er nu in zo'n Zoeloegeest om als
hij de bovengenoemde zin uitspreekt? Zo iets als dit:
De man, (en wel) o n z e man, knap, (- n.l. die) man (- die) man blijkt, - liefhebben
(wel te weten die) man.
Wij hebben al gezien dat 't Chinees de reputasie heeft van de oudste taalperieode
te vertegenwoordigen. Nu schijnt 't werkelik dat 't Chinees n i e t m e e r verandert,
1)
maar reeds sedert 1861 heeft men er op gewezen, dat aan de monosyllabiese
periode een polysyllabiese was vooraf-

1)

n.l.R. Lepsius.
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gegaan, en in 1883 moet E. Kuhn dit buiten twijfel gesteld hebben. En Jespersen
zelf brengt hiervoor alweer een krachtig argument aan, n.l. 't verschil van
woordaksent, dat volgens hem slechts 't gevolg kan zijn van 't verlies van
fleksieuitgangen. Verandert dus 't Chinees al n i e t m e e r , 't moet toch vroeger
veranderd z i j n , en 't kan dus onmogelik meer ‘het’ onveranderde oorspronkelike
taal-stadium vertegenwoordigen.
En waarschijnlik is dit dan ook al niet. Want als 't waar is, waar ik al te voren aan
herinnerde, dat taal-verandering noodzakelik gelijke tred houdt met
gedachte-ontwikkeling, d.w.z. met beschaving, dan vinden we hier een merkwaardig
aprioristies paralellisme tussen de ontwikkelingsgang die de Chinezen hebben
doorgemaakt en de posietsie van hun taal welke die door de n i e u w e school is
aangewezen. In landbouw zijn de Chinezen de leermeesters van heel Oost-Azie
geweest. De industrie is zeer oud en was oudtijds zeer belangrik en wat de kultuur
betreft, die is niet alleen zeer oud maar ook geheel oorspronkelik. 't Is bekend dat
de

de Chinezen lang vóor ons - n.l. al in de 6
de

magneetnaald schijnt al in de 12

eeuw - de boekdrukkunst kenden. De

eeuw vóór Chr. bekend geweest te zijn, en reeds

de

in de 13 eeuw hebben ze een soort Grieks vuur gekend dat voor schietgeweren
gebruikt werd. Daarentegen nú, - stilstand of ten minste een in onze ogen langzaam
vooruitgaan onder Europése invloed of weldra misschien onder die van z'n buurman
en overwinnaar. Of de Chinezen 't buskruit in de letterlike zin hebben uitgevonden
staat niet vast, - nu krijgt men zo de indruk als of dit fieguurlik ook niet 't geval is.
En die mensen met die eeuwenoude beschaving zouden, wat de taal betreft, op
hun eerste ontwikkelingstrap zijn blijven staan!
Maar er zijn andere overwegingen die op de onjuistheid van deze onderstelling
wijzen.
Kuhn heeft in zijn genoemd geschrift aangetoond dat de vaste woordvolgorde
van 't Chinees waar zo veel nu meê uitgedrukt wordt, niet oorspronkelik is. Nu is 't
zeker niet waarschijnlik dat de eerste sprekers ‘who did not yet deserve the proud
generic name homo sapiens, but would be better termed, if not homo insipiens at
best homo incipiens’ al dadelik hun woorden, d.w.z. h u n g e d a c h t e n in een
vaste orde zouden hebben kunnen laten volgen.
Wat dit laatste betreft, - welke betrekking bestaat er tussen vrij-

1)

Jespersen, p. 88. E. Kuhn, Ueber Herkunft und Sprache der Transgangetischen Völker,
Münich 1883.
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heid van woord-orde en een zeer samengesteld fleksie-siesteem? Hoe komt 't dat
in historiese tijden vereenvoudiging van dat sisteem gelijktijdig schijnt met de
ontwikkeling van een vaste woord-orde. Is dit toevallig of kan er hier sprake zijn van
oorzaak en gevolg?
Zij die geloven aan de teorie van ‘foneties verval’ zijn geneigd om die laatste vraag
(die noodzakelik 't eerst beantwoord moet worden) ontkennend te beantwoorden,
want toen door ‘phonetic decay’ de fleksie verdwenen was moest de vaste
woord-orde de plaats daarvan innemen. Zo geformuleerd springt de onhoudbaarheid
van de teorie dadelik in 't oog, want dan zou er een tussenperiode hebben moeten
zijn, waarin fleksie verdwenen was en de vaste woord-orde - die toch niet opeens
in alle perfeksie uitgewerkt en aangeleerd uit de lucht kon vallen - noch niet zijn
uitwerking van verstaanbaarheid kon doen gevoelen. Zo worden we vanzelf gebracht
tot de veronderstelling, dat de woordopvolging eerst langzamerhand vast werd en
dat d a a r n a de fleksieuitgangen konden vervallen daar ze nu o v e r b o d i g waren.
Neem eens een zin als: ‘De man sloeg de jongen’, zoals die nu zou luiden. Toen
men niet alleen zoals nu s c h r e e f : ‘De man sloeg den jongen’, maar dit ook s p r a k ,
zou men, zonder aan de duidelikheid tekort te doen, de woord-orde hebben kunnen
veranderen en zeggen: ‘Den jongen sloeg de man’, of desnoods (alweer wat de
d u i d e l i k h e i d aangaat) ‘Den jongen de man sloeg’ enz. Waren nu eerst de
fleksieuitgangen verdwenen, dan had men toen nog, in de vrije woordstellingperiode
zijnde, met elkaar moeten a f s p r e k e n : ‘hoor eens, amiese, 't is maar datje 't weet,
ik kan die betrekkingen nu niet meer door die afgevallen uitgangen uitdrukken. Wat
zou je er nou van zeggen als we der es vaststelden dat we die en die woord-orde
zullen aannemen.’
Nemen we daarentegen aan dat de mens langzamerhand g e r e g e l d e r leerde
denken, dus ook gelijkelik of g e r e g e l d e r leerde spreken (d.i. gedachten uiten),
dan komt op die manier de geregelde, d.w.z. vastere woord-orde vanzelf, en dan
voelen we al 't absurde van de bovenstaande reductio. En toen eenmaal die vaste
woord-orde er w a s , tóen werden die uitgangen geheel en al overbodig - ook alweer
langzamerhand en toen konden we die werkelik loslaten en op die manier aan de
ons ingeboren drang toegeven om 't ons zo gemakkelik mogelik te maken. Ik zeg
maar: waarom zou ik me de moeite geven om zes klanken uit te spreken als ik 't
met vijf af kan?
We zien dus niet alleen d a t maar ook w á t hier oorzaak en gevolg is.
En die eerste vraag - welke betrekking er bestaat tussen vrijheid
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van woordopvolging en een gekomplieseerd siesteem van fleksies - enz., komt hier
op neer: Is 't goed om een vrije woordopvolging te hebben of is die verandering, die
we vooral konstateren in de richting van vrijheid tot gebondenheid, vooruitgang?
Menigeen zal de vraag voelen opkomen hoe ik aan het antwoord nog t w i j f e l e n
kan. Hoe kan men nog een ogenblik aarzelen als 't er op aankomt te kiezen tussen
v r i j h e i d en d w a n g ? En toch! En toch?
Is élke vrijheid, is álle vrijheid gewenst?
Vrijheid is..... wanorde en dwang is hier.... orde. En zo krijgen we een andere blik
op de zaak als we dán de vraag stellen: Orde of wanorde? En dan zal men wel
geneigd zijn de ‘orde’ te kiezen en dus tot de slotsom komen dat de richting, waarin
zich ook hier de taal beweegt, op v o o r u i t g a n g wijst. Men houde ook hier in 't
oog dat een vaste woordorde a l l e e n maar m o g e l i k is wanneer de geest van
de mens ontwikkeld is, d.w.z. niet in de kindsheid maar in de mannelike leeftijd van
de mensheid.
(Wordt vervolgd.)
H. LOGEMAN.

Over vertalen!
Een vertaling is toch eigenlijk het begrip dat wij ons van een boek gevormd hebben.
Ons schijnt het met zijn voorwerp overeentekomen tot in alle bizonderheden, maar
toch is het een begrip van óns. Heel sterk werd ik daardoor gefrappeerd onlangs
bij het vergelijken van een paar Psalmvertalingen, van Vondel, Marnix van St.
Aldegonde, en Jan van der Noot. Alle drie hebben wezenlijk gedacht dat zij letterlijk
en getrouw den zin en de woorden o.a. van psalm 118 overbrachten. Vondel naar
het latijn, Marnix naar het hebreeuwsch en Van der Noot naar Marot die hem ook
uit het latijn had. Van der Noot maakt er een strijdzang van, met dien schetterenden
kopertoon, dien tartenden en haast hatenden aanvalskreet, dien de te hoop geloopen
nieuw-lichters in hun hagepreeken aanhieven, en die, verzwakt, nog naklinkt in ons
protestantsche kerkgezang. Dit leit zelfs niet aan Marot: 't is de klank van 't gezang
zelf onder de muren van Antwerpen.
Gheeft den Heere prys ende eere,
Want hy is suet zonder verwyt:
Syn goetheyt groot tot elcken keere
Duert ghestadich tot alder tyt.
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en wat verder
Al beter eest op Godt te bouwen,
Dan op de crancke menscheyt bloot:
Beter eest op Godt te betrouwen
Dan op Princen en Heeren groot.
Veel menschen, dits een seker sake,
Hebben mij sterckelyck belaecht:
In den Naem Godts was toens mijn sprake,
Van my worden sy noch verjaecht.
Sy hadden mij seer vast besloten,
Seer vast beset met groot ghewelt:
In den Naem Godts vry onverdroten,
Van my worden sy noch ghevelt.
Sy hadden als Byen besloten
My, maer d' onwyse syn versmacht
Van Godt, gelyck t' vyer onverdroten,
De doornen verteert met syn cracht.

Dan komt Marnix. Hij is geleerde, geletterde, beschaafd taalkenner, vroom en
liefdevol vertaler van dit vrome.
Looft God end geeft hem prijs end eerc
Want hij is mild end machtig soet,
In eeuwicheyt soo lancx soo meere
Blijft dueren sijn genade goet.
't Is beter op den Heer te bouwen
Dan op de menschen al gelijck.
't Is beter Gode te vertrouwen,
Dan Heeren, oft dan vorsten rijck.
My hebben allerhande scharen
Omringt, tot mijn leet end verdriet,
Maer in Gods naem sal ick voortvaren,
End brengen s' al gelijck te niet.
Sy hadden mij met haer genooten
Wel vast besloten gantz rontom:
Ick salse nochtans ommestooten,
End in Gods name brengen om.
Als bijen hadden sy vol toornen
My heel bezet, maer hare macht
Ginck uyt, gelijck een vier van doornen,
Ick hebs' in Gods naem omgebracht.
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Maar zie dan op eens Vondel. Deze psalm was een krijgszang, dacht ge, toen ge
Van der Noot laast, een tartende triomfzang van den Joodschen koning, die zijn
Jahve gewroken had. Een verheffend overwinningslied tenminste, al wordt in Marnix
lezing de vijand wat lankmoediger doorgehaald. Bij Vondel niets daarvan:
Nu eens vrolyck Godt geprezen
Wiens genade elck is bekent,
Wiens genade blijft in wezen
Eeuwigh eeuwigh, zonder endt.

Welk een god-vriendelijke blijdschap en wat landelijke dansen. Wáár zijn de vijanden?
O, het is noode als zij gedacht worden, in 't voorbijgaan haast aangefleurd in den
zwier van de cirkelende rythmen.
Beter is 't op Godt te hoopen
En zijn vaste toeverlaat,
Dan in noot om hulp te loopen
By den mensch, die haest vergaet.
Beter is 't op Godt te hoopen,
Die den vroomen komt te baet;
Dan naer Vorsten toe te loopen,
Wanckelbaer in raet en daet.
Toen de heidens op my drongen,
My bezetten van alsins,
Heb ickze in Godts naem besprongen
My gewroken hier en gins.
Heele heiren my belaegen,
En belegerden in 't ront:
'k Heb hun in Godts naem verslagen
En verdelght tot in den gront.
Zy omringden my, als zwarmen,
1)
Staecken my als stoppels aan:
'k Heb ze in Godts naem met mijne armen
Uitgeroit, en gansch verdaen.

Zou men wel zeggen dat deze drie lezingen naar hetzelfde voorbeeld zijn? Maar
dit is het als de eene vertaler de soldaat van een hartstochtelijken tijd is, de ander
een vroom geleerde, de derde een buiten strijd en geleerdheid staande blijmoedig
gestemde dichterziel.
A. VERWEY, Tweemaandelijksch Tijdschrift, 1895, Juli.

1)

Vondels vertaling is hier onjuist.
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De nieuwe tijd.
Das mir auffallendste Zeichen dieses nenen Geistes, den ich als in späten Jahren
noch neu in mich eindringendes Element beobachte, ist die Abneigung, ja
Unfähigkeit, in die Erforschung des menschlichen Daseins früherer Jahrhunderte
heute noch so mich zu vertiefen, wie ich in früheren Jahren gethan. Was hinter dem
Beginne dieses Jahrhunderts liegt, hält, wie von Mattigkeit befallen, mich nicht mehr
fest. Nicht ich allein mache diese Erfahrung, auch Andere, in vertrauten Gesprächen,
gestehen sie als die ihrige ein...
Es ist mir zuweilen, als sei man in ein neues Dasein versetzt und habe nur das
nöthigste geistige Handgepäck mitgenommen. Als zwängen völlig veränderte
Lebensbedingungen zu völlig neuer Gedankenarbeit. Denn Entfernung ist nichts
mehr, was Menschen trennt. In spielender Leichtigkeit umkreisen unsere Gedanken
den Umfang der Erdoberfläche und fliegen von jedem Einzelnen zu jedem Anderen,
wo er auch sei. Die Entdeckung und Ausnutzung neuer Naturkräfte vereinigt
sämmtliche Völker zu unablässiger gemeinsamer Arbeit. Neue Erfahrungen, unter
deren Drucke unsere Anschauung alles Sichtbaren und Unsichtbaren in
ununterbrochenem Wechsel sich ändert, drängen uns auch für die
Entwicklungsgeschichte der Menschheit neue Betrachtungsweisen auf. Die in
bedeutenden Menschen verkörperte Kraft suchen wir auf ihre reine Leucht- und
Bewegungskraft zu priifen und anders als bisher in ihrer individuellen Erscheinung
zu begreifen und darzustellen......
Auf die Gegenwart concentrirt sich meine geistige Arbeit. Sie verstehe ich, weil
sie lebt. Selbst Goethe gilt mir nur insoweit noch, als er in und für uns heute fortlebt,
und der ‘junge Goethe’ insoweit, als er den ‘alten Goethe’ verständlich macht. Es
musz in der geistigen Weltatmosphäre sich etwas verändert haben, dasz die früheren
Jahrhunderte heute zu verblassen beginnen. Was nicht lebt und sich bewegt, ist
todt.
HERMAN GRIMM, Deutsche Rundschau, Mai '95.

Taal is individueel.
Indien twee personen te zamen spreken, heeft het door beide gebruikte woord drie
o

beteekenissen: 1 . De zin, die het algemeen gebruik aan het begrip, dat aan het
woord ten grondslag ligt, gehecht heeft en die men de ‘attributieve’ beteekenis zou
o

kunnen noemen. 2 . De ‘inhaerente’ beteekenis voor den één d.i. de zin, die de
o

eene spreker aan het begrip hecht en waarmede hij het woord vereenzelvigt. 3 .
De inhaerente beteekenis voor den ander.
In dat troebele water is het goed visschen voor den handigen debater.
A.A., Dilettantismen.
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Uit den tijd onzer wedergeboorte:
Hooft's renaissance-klok.
I
Vorsten hoogh, die wilt bekleden
Met glori eerlijk uw hailighe thronen;
Weten moet ghy, dat reden
Zinnelijk heeft, met uw glansrijke kronen
Naegekuist de zons sieraden;
Om u haer' zeden
Nae te doen yvren, en tonen
Uw' genaden
1)
Aen goên en quaden .

Dit slotvers van de ‘Baeto’ kan evengoed als motto gelden. De vorst moet een zon
zijn. Haar stralenkrans is zijn koningskroon. Wat zij uitstraalt aan licht en warmte,
deelt hij uit aan koninklijke genade. Hij is de levenwekker, de bezielende kracht.
Zijn roem is, weldaden te regenen op de menigte aan zijn voeten. Mogen de vorsten
dit bedenken!
De geschiedenis in de ‘Bato’ is bekend. Zij beschrijft den exodus van ons stamvolk
onder Bato uit Germanje, in de daad en in de aanleiding. Geen Troje-brand verdrijft
dezen Aeneas, evenmin het vuur der tweedracht, door Penta gestookt. Deze Bato
is een vrijwìllige balling, troèft den echten Aeneas, schittert als de Deugd in
volmaaktheid, is de apotheose van den Statenstichter en Volksvader van alle
mogelijke stammen, voor- of namaals, die het Noodlot drijft naar het Latium hunner
zwerftochten.
De oude Hessenvorst Katmeer, - zoo luidt de fabel, - heeft met het inhalen van een
tweede vrouw de rust uit 't land verdreven. Op hoop van aan haar eigen geslacht
de kroon van 't land te verzekeren,

1)

o

Baeto, oft Oorsprong der Hollanderen. N . 19 v.h. Klassiek, Letterkundig Pautheon. Schiedam
1853.
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vervreemdt zij den koning van zijn zoon, en belaagt zelfs Bato's leven en dat van
Rijcheldin, zijn vrouw. Doch de aanslagen voor en na mislukken. Thans raden
helsche geesten haar om vrede en vriendschap voor te wenden, en zoo den grooten
slag te slaan. 't Gebeurt. Het nieuwe verbond tusschen Penta en Bato, moeder en
stiefkroost, wordt bij 't altaar bezegeld, worde door 't feestmaal gekroond. Doch
zoover komt het niet. Daarvoor zal Penta zorgen. Terwijl de jachthoorn jubelt, en
de koningskinderen, van zorg ontheven, vroolijk het lichtvoetige hert inhalen, zendt
Penta hun als feestgeschenken een paar helsche machines thuis, kunstig verborgen
in een manshoed en een vrouwenkapsel, en die op een gezet uur in den aanvang
van 't feestmaal moeten afloopen. Doch de gasten verlaten zich. 't Wordt meer dan
tijd, om naar 't hof te gaan. Daar ontbrandt plotseling Rijcheldins kapsel. Zij zelf
wordt doodelijk getroffen. Daar vat ook de vederbos vuur op Bato's hoed. Maar de
vorst zelf, nog niet met den hoed gedekt, blijft van den voor hem bestemden dood
gespaard. Nu wordt hem de bedoeling dier feestgaven duidelijk. Nu ziet hij helder
den vreeselijken toeleg: doorgrondt hij wat de altaardienst moest ontveinzen; hoe
de aanroep van 't helsch en 't hemelsch vuur over 't hoofd van wie met meineed in
't hart, zijn tong een eeuwige belofte van trouw doet zweren, - hoe die gelofte voor
vorst en volk der Goden straf moet verklaren, en Penta den klad af en hem de smet
aan moest wrijveu. Bato is als vernietigd. Aan den geest van Rijcheldin roept hij om
vergiffenis voor een oogenblik van twijfel aan hare oprechtheid. Maar tegelijkertijd
het gevaar doorziende, dat hem en zijn zoon aau alle kanten bedreigt, wapenen hij
en zijne getrouwen zich tot tegenweer. Doch Penta, aan wie de mislukte aanslag
dadelijk is geboodschapt, is hem voor. Gemakkelijk doet zij den ouden Katmeer
gelooven, dat Rijcheldin door de Goden gestraft is, dat van Bato evenmin oprechte
vriendschap is te verwachten, en dat het raadzaam is, zich van zijn persoon te
verzekeren. Het volk verdeelt zich. De partijen worden handgemeen. De aanhang
van Bato drijft zijn tegenpartij naar de vorstelijke burcht terug. De zege verklaart
zich voor hem......
De lezer acht het natuurlijk, dat Bato van zijn overwicht gebruik maakt om wat orde
op de zaken te stellen en voor 't minst om Penta haar verraad eens goed betaald
te zetten. Nu, als dit natuurlijk is, dan gebeurt er iets niet-natuurlijks. En ook als het
straffen van geleden onrecht menschelijk is, dan gebeurt hier iets
boven-menschelijks. Er komt hier iu eens een geheel andere richting in 't stuk; er
komt een
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geheel andere adem door de actie heenwaaien. Het wapengeweld houdt plotseling
op. Meer nog. Bato voelt zich bezwaard, dat hij, al is 't ook uit nood, zijn zwaard
heeft getrokken. En op elk besef van gepleegd onrecht moet boete volgen. Maar
bovendien, al was zelfverdediging geoorloofd, thans, nu de vijand wijkt, wordt dat,
wat noodig scheen, overbodig. Tot oorlog mag het niet komen. De wapenen zijn er
alleen tot zelfbehoud. Daarop moet dan de minnelijke schikking volgen. En waar
een der partijen dien weg niet op wil, welnu, dan trekt men zich terug; dan doet men
vrijwillig afstand van de eerst betwiste rechten. Dat is zwaar, zeer zwaar; dat is een
offer bijna boven menschelijke krachten. Maar daar is een plicht, die al te luide roept,
en Bato buigt het hoofd. Uit liefde tot de deugd zal hij lijden, neemt hij het zware
pak op, dat het noodlot hem voor de voeten werpt. Hij verlaat zijn vaderland om het
in vrede achter te laten.
Hier moge de lezer het standpunt vinden voor onze beschouwing van dit stuk. Want
de ‘Baeto’ is een vorstenschool, en Bato een spiegel voor vorst en onderdaan. Veel
en verheven zijn z'n deugden. Telkens zien we ze in 't blinkendste licht. Ofschoon
de eerste onderdaan en 't hoogst geplaatst, blijft hij, ook als de scheuring een feit
is, en 't volk op zijn hand komt, - trouw aan den koning, erkent zijn gezag en hoopt
op zijn recht beleid. ‘Steekt op de zwaarden,’ gebiedt hij. ‘Verwek geen toorn met
het storten van bloed. Vreest ge voor de veiligheid van mijn leven? Geen nood! Zijn
mijn verdiensten niet vele? Is buiten dat mijn afkomst niet hoog? Denkt ge, dat men
mijn eer en mijn lijf te na zal komen, voor de koning den grond dezer stoornissen
1)
kent?’
Maar de grijsaard is blind of machteloos, en de zoon kiest de ballingschap. Wat
die opoffering beteekent, zien we eerst, als wij met Bato voelen, dat zijn heengaan
den val van de oude dynastie en de slavernij van 't trouw gebleven volk niet kan
2)
voorkomen. Hierin te berusten, kost hem een zwaren strijd. Hoe roept hij de
erbarming der Goden in, - staande op de grenzen des lands, opziende naar den
koningsburcht, als 't zinken der gouden zon hem 't tanen der glorie zijns huis
voorspelt; hoe beweert hij den Hemel, zijn volk te verlossen, - in-

1)

2)

Vs. 968-975. Dat hoog gevoel van piëteit komt mooi uit in vs. 1010. Geen wrok tegen den
koning is het, waaraan hij zijn hart lucht geeft, maar aan zijn toorn tegen ‘de Vinlandsche
heerschappij en 't juk der loze vrouw.’
Vs. 1217-'27.
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dachtig, dat eerstdaags na 't sluiten van Katineers oogen, vreemde heerschzucht
den erflijken schepter zal zwaaien in boosheid en tyrannie. ‘Mijn zoon, o, mijn zoon,’
klaagt droevig de vader, ‘hoe ziet gij zoo om naar de torens van 't vaderlijk slot?
hoe trekt u het hart naar den grond, vanwaar uwe voetjes zich reppen? Kom hier
aan mijn hand, mijn kind. Volg naast mij het lijk uwer moeder. Uw ònschuld is uw
1)
rijkdom. Geen brozer goed dan een koningskroon.’
Maar strijd noch leed kunnen tornen aan den adel van zijn ziel. Hij blijft zooals hij
is geschapen. Een deugdzaam volk zal hem een steun zijn. Gemeenschappelijk
leed zal ieders bijzondere smart verlichten; wat allen drukt, zal ook allen binden. En
zoo trekken dan, één van zin: de mannen gestaft, in beraad en gefluister; de vrouwen
in angst, zich verschuilend in 't midden, bij gebed en in weeklacht; de jongeling
wakend voor 't vee, dat angstig blaat en loeit; de zuigeling, schreiend in slaap gesust;
de hoofden bevelend, of raadslaand; de ruiters, waakzaam turend in 't nachtelijk
schemer, het pad verkennend en roepend aan posten van verre; de priesters offrend,
de nonnen in klagend misbaar.... Zoo trekt dat volk naar den vreemde. Maar nu dat
teedere afscheid en die kracht der zelfverloochning, bij 't scheiden van den
geboortegrond. Al die elementen van dat nieuwe volk versterken in hun uiting, als
echo's op echo's, den innigsten heilwensch, door Bato eerst ingezet, in koor
afwisselend afgesmeekt, voor het arme, lieve, verlaten vaderland: - ‘Landouwe lief,
groot was uw roem, en fier onze trots. Doch thans slaat de vrees onze hoogmoed.
Want duister is ons uwe toekomst. - Mijn volk! Mijn zoon! - Gij jonske, nog teer zelfs,
verwerpt reeds de kroon, die u toekomt van aver tot aver. Uit eigen wil, uit liefde tot
't land, versmaadt ge het hoogste recht. 't Lánd zelf, - o, versmaad dat niet! Blijve
die liefde u bij tot den dood! Kniel neder! Smeek met mij om Gods zegen. Roep in,
2)
met mij, Zijn heilige hoede over uw grootvaders Rijk!’

1)
2)

vs. 1232-'34.
Vs. 1475-'86. Er zijn in de ‘Baeto’ meer mooie ensembles met veel lyriek en muziektaal, die
tot compositie uitnoodigen. Is hier niet iets in voor onze vaderlandsche componisten? Ze
moeten dan eens kijken naar het vierde bedrijf, naar den beurtzang tusschen de Rei van
Maagden en die van Priesteressen. Daarin ligt eene weemoedige afscheidshymne aan 's
levens lentetijd, de dagen van bloemengeur en zonneschijn. De woorden zòeken er naar
melodieën. De ooren hoòren er een wegstervend vrouwenkoor. Ook op het telkens doorklinken
van een zelfde motief valt dan de aandacht. Ook op de afwisselende maat: de statige
alexandrijnen der nonnen, de jagende, hartstochtelijke dactylen der maagden. De muzikale
Drost heeft met die schakeeringen heel wat breedte gelegd in de gemeenschappelijke uiting
van het klaaglied.
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Vorst en volk zijn één. Krachtig luidt in de eenheid van uiting de roep van den
tendenz. Rechts en links, en voor en achter klinkt, geschraagd en herhaald in
1)
harmonische eenheid door reien van maagden en nonnen het Bato-motief.
Klimmende nadruk wordt er gelegd op het handhaven van den vrede, - de hoogste
plicht van den vorst; de spil daar 't al om draait, waarom men den strijd heeft gestaakt,
het land zelfs verlaat. - ‘Wat toch is het bloed, zonder noodzaak gestort, - meer dan
2)
een onuitwischbare smet op den naam van hem die verwint?’ - ‘Heil dan den vorst,
die de kroon en 't rijk der Katten liever verzaakt dan de eeuwig groene krans der
3)
deugd!’
Ook de grijze Katmeer juicht in 't koor van vrede en vriendschap. Als voor het
priesterlijk altaar, tusschen de koningin en haar stiefkind het eeuwig verbond zal
worden gesloten, en de gelukkige tijd van onderlinge liefde terugkeeren zal, - dan
wordt den ouden man het dorre hart weer groen, en in vervoering roept hij: ‘O,
heuglijkste dag van mijn leven. O, dag van mijn wedergeboorte. Is 't niet of ik rijs uit
mijn graf? Nieuw bloed mij de ad'ren doorsnelt? Wier deugd laat op d'avond mijns
levens die zon over mijn grijsheid verrijzen? Gij, mijn gemalin? Hoe schept uw edele
moed de jeugd in mijn hart! Hoe drinkt het verjongde gemoed met volle togen de
4)
vreugden der lente, te veel en te rijk zelfs voor 't laven der jongherboren ziel.’
‘En bij u, mijne kinderen,’ vervolgt hij zorgzaam vermanend, ‘thans geen
misverstand meer! Beloon met uw trouw deze eerste schrede mijner gemalin op
het pad der verzoening! En mocht er ook iets gebeuren, of mocht er een woord
gesproken worden, dat liever niet gebeurd of gesproken mocht zijn, - bedenk, dat
5)
een welmeenend hart niet licht ten kwade duidt.’
Ware er geen Penta geweest, dan was er voor de Katten een gelukkige tijd
aangebroken. Want zooals de koning denkt, denken ook de kinderen. Aan hen zal
't niet liggen. ‘Heer vader,’ zegt Rijcheldin, ‘'t wit van onz' gemoên zal stadigh wezen,
V en haar' Majesteit, op 't nedrighst, dienst te biên. Gelieve 't maar voor goedt te
6)
duiden, zo misschien Yet, teghens onzen zin, mogt onverhoeds gebeuren.’
De reien nemen het vredesmotief over. Dan zingt het maagdenkoor:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zie p. 285 en 287 hiervóór.
Vs. 997-'98. Woorden van Luidewijk.
1019-'23. Woorden van Burgerhart. Bij Bato zelf is de noodzakelijkste tegenweer al
conscientie-zaak. Zijn exilium is ook boete. Zie vs. 1003 en p. 287 hiervóór.
Vs. 603-'08.
Vs. 620-'23; 628.
624-'27.
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‘In het huis des konings is weer vrede. Wel is de tweede echt de bron geweest van
veel getwist. Donkere tijden, en dagen van scheuring waren in 't zicht. Maar ons
behoedden de Goden, de dwaasheid der menschen ten spijt. Want heftig woedt de
mensch, hoe kort zijn leven ook is, tegen zijn naaste. Doch laàt de wraakgierige tot
zijn vermaak zijn grimmige woede koelen. Want wee over hem! Ook hij zal worden
vernederd: ook hèm smakt het noodlot eens neer. Weg dan met hen, die met het
stoken van haat en eeuwig wrokkend aldoor hun leven verslijten. Maar geloofd zij
1)
de vorst, die den vrede bemint, en slechts het zwaard trekt uit nood.’
Maar éénmaal is geenmaal. Aan het slot van het tweede bedrijf zal het
maagdenkoor u nog eens herinneren:
‘Gij vorsten der aarde, die het zwaard, u gegeven tot dwang van 't muitig gemoed,
- hebt getrokken tot stilling der onverzadelijkste bloeddorst.’
‘Leert, dat 't alleen ontbloot mag zijn in hoogen nood, tot verovering van den
vrede.’
‘Want dit is uw roeping, o koningen: houdt vast de hand aan den vrede. Wie 't
niet betracht, doolt af van zijn pad.’
‘Slechts alleen om des vredes wil mag er krijg zijn.’
‘En ook al wordt de hoogheid der wetten gekrenkt en 't recht van den burger
geschonden, - ook dan is 't beter het onrecht te lijden, dan 't onrecht te heelen, zoo
met dit herstel de vrede moet worden verstoord. Want gering is een verkrachting
van 't recht om 's vredes wil, - bij 't schenden van den vrede om den wil van 't recht
Ook met dat de vrede zich heenspoedt, verdwijnen het recht en de wet. Haar stem
wordt verdoofd door het oorlogsgedruis; ‘met yzre punten wordt de mondt des rechts
vernaghelt.’
‘Wie dus in vredestijd te stipt wil zijn, en zich niet plooien kan, en niets kan afstaan
van zijn eer, of van zijn voordeel of genot, - wee hem, zoo hij hiermee den oorlog
lokt; hij zet zijn naam, zijn lijf, zijn have en kroost op 't spel. Dit niet alleen. Het ergste
is 't voor den onderdaan. Want vooraleer de burcht des konings wordt bedreigd,
heeft reeds de vlam des landmans rieten dak verteerd.’
‘Helaas! zoo de eigenzinnige vorst vóór 't dringen van den nood moedwillig den
2)
vrede verstoort. Want velen zijn 't, die onschuldig de schuld van enkelen boeten.’

1)

Rei van Jofferen in 't I Bedrijf. Vs. 255-378.

2)

Rei van Jofferen aan 't slot van 't II Bedrijf. Vs. 641-'76.

e

e
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Een vorst, die den vrede bestendigt, is dáárom alleen nog geen zon. Ook het
ìnwendig bestuur moet weldadig zijn. Daarvoor is orde noodig. Eén moet er de
meester zijn; hi legt de wetten op, en voorkomt een te ‘straf beleidt.’ Absoluut is
zijn gezag juist niet. Als eenmaal buiten 't gebied der Katten een nieuwe dynastie
zal worden verkozen, geschiedt dit ‘bij raadt van d'edelst en de best' der burgerije,’
terwijl ook op zijn beurt Bato het recht zal hebben, dezelfdelieden ‘in vooghdy
1)
t'ontfangen.’ Maar is hij eenmaal vorst, dan is hij behalve de handhaver van den
vrede naar buiten, ook de handhaver der orde van binnen. Daartoe zorgt hij, dat hij
zelf het zichtbaar middelpunt blijft in den kring, die de drie staatsmachten omsluit.
Het leger moge een veldheer aan 't hoofd hebben, de justitie een voorschepen, de
geestelijkheid een priesteres, - de Vorst is aller hoofd; zorgt, dat geen dier drie pijlers
ontzet; houdt ‘rechtboek, zweerdt en myter’ vast verbonden en waarborgt, door die
machten met kracht onder den duim te houden, aan 't land de weldaden der
Inwendige Orde en Rust.
Deze ondergeschikte plaats van de Geestelijkheid in den Ideaal-staat trekt onze
aandacht. De Kerk is geen macht naast den Staat, - zij is aan den Staat onderworpen,
of beter: zij is een integreerend deel van de Staatsmacht. Wie Hoofd is in den Staat,
is Hoofd óók van de Kerk. Dezelfde hand, die het roer van Staat met vasten greep
omknelt, moet ook de stormen van den godsdienst aan den teugel kunnen leiden.
En dan de opperpriester! Zoo hij het Kerkelijk gezag niet plooien kan naar 't
Staatsbelang, vergeet hij, dat hij slechts de plaats bekleedt, die toekomt aan zijn
Vorst. Want evenzeer als de krijgsman en rechter, vervangt de priester den Koning.
Voor Hem is de myter gelijk met de baret en de helm. Het vonnis, dat valt met den
hamer; het bevel, dat het leger doortrilt; maar ook het plechtig offergebed wordt
uitgesproken in Zijnen naam.
Sterk spreekt uit Hoofts denkbeeldige wereld de afkeer van de werkelijkheid. En
die werkelijkheid was ver van verkwikkend. Immers, de schepping van de ‘Baeto’
valt te midden van de kerkelijke beroeringen tusschen de Remonstranten en hun
tegenpartij. Bezwaarlijk kon nu de dichter van het Lied op den Vrede uit den
toenmaligen toestand de

1)

Men ziet hier een anachronistische Bato. Wel wordt hij bij de huldiging op een schild gezet:
trouwe verbroedering van Germaansch en Grafelijk ceremonieel, - maar de bedoeling is: de
Vorst Bato te modelleeren naar het Grafelijk gezag in den Boergondisch-Oostenrijkschen tijd.
Hooft stiliseert hier de Geschiedenis, d.i. de Werkelijkheid naar zijn Ideaal. Let wel, dat Bato
voor hem de Ideaal-Vorst is. Het stuk wordt door en door tendentieus. Bij de ‘Velzen’ komen
we op dit stiliseeren terug.
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voorwaarden kiezen, waaronder voor zijn Ideaal-Staat het gezag en de orde het
stevigst moest worden gevestigd. Zeer zeker. De Remonstranten, die de oppervoogdij
van 't politiek gezag erkenden, zullen het meest mannen naar zijn hart zijn geweest.
't Minst zeker, was hij van 't Calvinisme gediend, die onafhankelijkheid voor zich,
ja, steun van den Staat voor zich eischte. En toen nu dat Calvinisme een Staatsmacht
dreigde te worden, de heterodoxen terrein verloren, en vrijheid van godsdienst een
fixie werd, - reageerde de onrustbarende vordering der Synodale propaganda sterk
op de inzichten van den auteur, en er ontstond in de ‘Baeto’ een staatssysteem,
waarin aan de Kerk de minste kans op uitspattingen van dien aard voor altijd was
ontzegd. Hecht is dan ook in dit stuk de macht van 't koningschap, door de
ondergeschikte plaats der geestelijkheid, en dit door de eigenaardige hiërarchische
1)
inrichting. - ‘Van oude tijden af heeft in het Katten-rijk voorzichtige wijsheid aan 't
hoofd der clerezie een priesteres geplaatst. Want. Waar onbezonnenheid den
stoutmoediger man licht tot een waagstuk voortport, - daar zal het flauwhartiger
gemoed van een vrouw géén waaghalzerij tegen 't gezag onderstaan. Maar voor
nog stijver bevestiging van den troon is gezorgd. Ook de lagere geestelijkheid zou
zich kunnen vermeten de kroon in gevaar te brengen. Daarom is tusschen hen en
't leekendom door 't staatsbeleid een slagboom gesteld tot wering van den invloed
der priesters, en van de verknochtheid van 't volk. Het recht, den berouwvolle
vergeving te schenken, verblijft aan den koning. Der priesteren taak is 't, de misdaad
te straffen. Zoo stràft dan de priesterarm, terwijl de vorstenhand zègent. Zoo opent
dan toornend de priester den mond tot den Godsvloek; doch vriendelijk straalt uit
2)
's konings minzaam oog de Goddelijke genade’.
Zoo heeft in de ‘Baeto’ de priesterschap ter wille van de Staatseenheid alleen
een vermanende en bestraffende taak. Zij verzoent den afvallige met den Hemel, ja, - doch door boetedoening, niet door genade. Zij heeft ontzag, - ja, - maar uit
vrees, niet uit liefde. Op de liefde des volks evenwel steunt des Konings gèzag. Nog
eens: alleen

1)

o

Dit oude tijden teekent. 1 . Pleit dit lang bestaan van 't Katten-rijk voor de soliditeit en
o

2)

levensvatbaarheid van den op deze wijze ingerichten Ideaal-Staat. 2 . Heft dit het vermoeden
op, alsof dit korthouden der geestelijkheid geschiedt krachtens een noodzakelijk geachte
maatregel in een historischen tijd, nadat de oorspronkelijke inrichting niet proefhoudend was
gebleken. En door die noodzakelijk geachte maatregel zou het Ideaal - van de Staatsinrichting
als van den Priesterstand - gebleken hebben een illusie te zijn. Verbeeld-je!
Vs. 435-'46. In deze Ideaal-Staatsorde zit ook weer werkelijkheid. De opperpriesteres is
Germaansch, vs. 435. - Zie p. 291: noot.
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1)

uit Staatsbelang is hier dit: Verdeel en heersch! Maar 't heerschen is geen dwang
of druk. t Is de Orde, de waarborg voor Vrijheid en Rust. 't Is één wensch en streven
van Vorst en Volk, van priesters en leeken. 't Volk is er mee geboren; het staat en
valt met zijn Levensprinciep. Ziet, hoe allen het zoeken als 't Zonlicht, de clerus
incluis. Immers. Als eenmaal de priesterschap, bekoord door Bato's deugd, zich
scheidt van het oude Huis, om het nieuwe haar steun te verleenen, - ook dan weet
zij terstond haar vaste plaats in de nièuwe Orde van zaken. ‘U, o vorst, is de
voorrang. Wij, priesteren, volgen u. Zeg niet, dat het voorgaan aan ons is. Wel is
de godsdienst den mensch een teugel, en voeren de priesters het volk op ten hemel,
- doch 't hoofd van den Staat, van al zijn machten, in 't harnas, in toga of stool, - wie
2)
anders zou 't zijn dan de Vorst?’ Zoo plaatst zich vrijwillig de priesterstand met
liefde onder den Souverein, in 't belang van de Vastheid der Nieuwe Orde.
Maar, - daarmee ging afval gepaard. Dezelfde geestelijkheid, die trouw zweert aan
't eeuwig Verbond tusschen Vorst en Volk, - die zelfde stand heeft met den nieuwen
eed een oude belofte verbroken, is 't oude Stamhuis ontrouw geworden. Nog meer.
Zij heeft het verzet van 't Volk gewekt en geprikkeld. Zij heeft het geraden, 't
staatkundig verband op te lossen. Zij heeft zich in plaats van een Macht in den Staat,
zich tegen de Orde verklaard. Zij heeft de gehoorzaamheid opgezegd, het
staatsorganisme verwoest, het mekaniek in 't drijfrad gegrepen, de machine tot
stilstand gebracht.
Desalniettemin. Zij heeft haar plicht gedaan. Niet zij, de priesterschap, heeft 't
oude Verbond verbroken. Dat deed de Koningin, de vloekwaardige Penta. Is zij één
met het Volk? De eerste, de hoogste, het Volks-Ideaal? Verre van dat. Haar
eeredienst is uit den Booze. Den heiligen volksdienst bezoedelt ze. Haar doen en
laten is een voortdurende beleediging van 't goddelijk en menschelijk
rechtsbewustzijn. Oprechte waarheid en vreedzame rust is hààr niet bekend. Heur
hart is harder dan de

1)

Zuiver ‘Machiavellistisch’. Zonder echter aan den auteur van ‘Il principe’ behoeven ontleend
te zijn. Zie over het plan van dit Staatsgebouw: p. 291. - Dat het Soeverein gezag zich
belichaamt in een Koning, is invloed der Renaissance. Door haar anti-hiërarchische neigingen
brak zij de macht der Kerk op politiek terrein en centraliseerde ze in den Monarch als
e

2)

e

tegenwicht. Vandaar het absolutisme der XVI en XVII eeuw in 't Zuiden. Merkwaardig is
het verzet tegen 't despotieke absolutisme in de schoouste Renaissauce-litteratuur: de
Pastorale. Bij Hooft is absolutisme alleen mogelijk in de Gouden Eeuw. (Dààrover in de
Granida.) In de ‘Baeto’ is de Koning ook niet geheel absoluut. (Zie p. 291, en vooral de noot.)
Vs. 1190-1205.
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steen die lacht om moker en aambeeld Het einde van haar tyrannie is niet te
voorzien. Haar macht is zoo goed als verzekerd. De koning is oud, en zoekt bukkend
het graf. Een wolk van tallooze jammeren verduistert van ver reeds den hemel. De
koren der herders, de reien der maagden zullen verstommen. Noch de ruischende
boomkruinen, de fluisterende rietpluimen, de kabbelende beekwellen stemmen meer
in met 't lied van vriendschap en vrede. Bloempjes en vogeltjes beide zullen gaan
treuren en kwijnen met hangende hoofdjes. Uit zal het dan zijn met den goeden
gouden tijd.
Maar, - dit mag niet. Dàn - de boosheid ontweken. Dàn - een nieuw land gezocht
met àndere boomen en bloemen en vogels, om onder een ànderen vredevorst in
rust het lied der Liefde te zingen; om onder een ànderen hemel bij 't volk den zuiveren
godsdienst in vleklooze reinheid te houden. ‘O neen’, is aan 't volk der priesteren
taal, - ‘'t is niet de weg, waar 't geluk ligt. Ofschoon de Hemel alles ziet, heeft Hij tot
hiertoe ons onrecht gedoogd en 't nimmer gestraft. Een droevigondoorgrondelijke
zaak. Zou Hij tegen ons zijn? Of toeft de wraak tot de maat is vervuld? Want éénmaal
toch moet de deugd overwinnen? Is niet de deugd het hoogste goed? Dan, - beter
rechtschapen het onrecht te lijden, dan voor de boosheid te knielen. En die boosheid
is groot! Wee, wee de koningin! Den offerdienst en den eed aan de Goden als deksel
van listig verraad te gebruiken, om moordlust en wraak bot te vieren! Welk een
vertrapping van God en den Godsdienst! Keer u af van het hof; ga mede met ons
op het voetspoor der deugd! Niet, - om met Bato tegen 't onrecht te strijden. Nam
hìj de wapenen op, - Ù zouden we 't ontraden, om - voor wièn ook, tegen uw wettigen
vorst op te staan. “Dat's 't onrecht recht gezocht.” Maar géén onrecht is 't, - het land
1)
uit te wijken en elders een toevlucht te zoeken.’
Nog eens: de priesterschap is haar roeping getrouw gebleven. Zij heeft de Eénheid
gered van den Staat. Aan een Hoogere Orde gehoorzaamd. Den Staat bepeinsd
en geloofd als een afspiegeling van een Harmonisch Heelal, vast in den uitwendigen
bouw, eenstemmig en rustig van binnen. En, - naar hun gelooven was hun
betrachten. Want toen in hun Staat de samenstelling de stemming niet meer kon
verzekeren, - onttrok ze zich met 't volk aan 't Staatsverband, en stichtte een nieuwen
Staat, die paste in 't Groote Verband.

1)

Vs. 1152-'54; 1156-'67. Woorden van Zeghemond, de opperpriesteres. Men ziet, dat Bato,
en volk en priesters eenstemmig zijn.
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De Geest, die het Heelal in harmonische Eénheid voor eeuwig heeft geordend en
die Orde in alle scheppingswerk heeft doorgevoerd, is de Geest Gods. Niet het
minst toont zich Zijne Volkomenheid in het Mikrokosmus zelf. ‘Daarin is niets, of 't
heeft zijn plaats. Zou iemand in staat zijn, 't geringste ook maar, - iets beter te
schikken? Zou beter weten niet blijken waan te zijn? Òf met hetzelfde maaksel
bracht hij minder gemak aan, òf tot hetzelfde gemak behoefde hij scheppingsstof
meer. Geen toeval is 't, die zóó ons lichaam schiep, - 't gebeurde naar een
welbedacht en - overwogen plan. Maar zou dat plan gerijpt zijn in 't hoofd des vaders,
bij 't winnen van zijn kroost? Is bòven den oorsprong van uw leven niet een Hooger
en Wijzere Macht? Een Macht, die 't schepsel in zijn bouw zóó ordent, dat 't
scheppingswerk, 't begrip des menschen te boven, tot de Hoogste Volkomenheid
reikt? Die Hooge en Wijze Macht is God. Geen sterveling smoort de inwendige stem,
die, ook na vermetel verstikken, luide getuigt van de afhankelijkste knechtschap
Gods. Door alle tijden heen zal de mensch zijn dienstbaarheid blijven beseffen, en
voorspoed achtend als 't loon der deugd, de rampen duchtend als plagen der
boosheid, - zijn Hoogsten God met offervuur blijven eeren, hoe waardeloos ook het
1)
offer, hoe simpel de dienst moge zijn.’
Dit Gods-begrip - over den Gods-dienst hierna, - is negatief-Christelijk. Trouwens,
een Christelijk zou in 't Heidensch Katten-land ook niet kunnen bestaan. Maar ook
2)
dìt Godsgeloof is anachronistisch. Hier spreekt de dichter zijn belijdenis uit. Bij
hem is God de Onbekende, niet te doorgronden Levenwekkende en - onderhoudende
Macht. Hooft acht geen Christus noodig tusschen hem en zijn Opperwezen. Van
Erfzonde, Onsterfelijkheid door Verlossing, - waarmede het Christendom staat en
3)
valt, - wil hij voor zich niet weten. Veel eer is zijn Wereld-Geest de ‘Zon in het rijk
der ideeën’ uit Plato's ideeënleer. De zichtbare Wereld, de Staat en de Mensch zijn
geschapen naar 't voorbeeld van de onzichtbare Idee; en 't levend beginsel dat alles
4)
verbindt in eeuwige ordening, is de Wereldziel.

1)
2)
3)

4)

Woorden der opperpriesteres; vs. 379-409.
Men houde steeds in 't oog, dat dit Volk uit de Werkelijkheid door Hooft gestiliseerd is tot een
Ideaal-Volk naar zijn hart.
Zie ook: v.d. Bosch, Hooft's Granida in de ‘Zwolsche Herdrukken’, Inleiding, XV: voor hem is
het symbolisch, dat hij, zoomin als zijn vader, tot een kerkelijke gemeenschap behoord heeft.
Het Calvinisme noch de Schrift als levensboek, trok hem aan. Zie ook XVI.
Dit Theïsme is zuivere Ital. Renaissance. Middelpunt van dit theïsme was de Akademie van
Plato te Florence onder Lorenzo de Melici. Zie daarover en over Lorenzo als theïst: Burckhardt,
Die Cultur der Renaissance in Italien, II, p. 301 en 302. In extenso Roscoe, Life of Lorenzo
en Fabroni, Laurentius, aangehaald bij B. - Over Hooft en Italië: v.d. Bosch, Hooft's Granida,
Inl. XIV: Hooft alleen geeft ons een denkbeeld van de Italiaansche Renaissance, van een
Renaissance tevens, die voor de breedere helft, Antiek is. Hij is het type van den
Renaissancemensch; bijna, denkend aan zijn zuidelijke geestverwanten, zeiden wij: het model,
een model. Ook XV: Italie's letteren leert men bij hem van enkele zijden typisch kennen. Voor
de kennis van Hooft's tijd zie men ook: Vondels Gulden Winkel (eig.: Mikrokosmus). 't Ding
is door en door Heidensch, met Bijbelteksten gekarstend. Zie Plaat I met bijschrift: een parallel
tusschen het Makro- en het Mikrokosmus. - Over de ongodsdienstigheid der Ital. Renaissance:
v.d. Bosch, Inl. I; Burckhardt, Cultur der Ren. p. 293-303. Veelal bij de Epicuristen. Daarover
later.
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Niet-Christelijk zijn beteekent nog niet altijd anti-Christelijk zijn. Bij Hooft is echter
de scheiding flauw. Hij is niet ongodsdienstig. Maar buiten zijn eigen Godsgeloof,
laat dat van anderen zijn hart volkomen koel; rustig kalm bespreekt hij 't verschil in
vereeren, en koud soms is de stift, waarmee hij bij 't wentelen van 't geloof de roersels
der drijvers en priesters beschrijft. ‘'t Is verre, dat de volken hun God op eenzelfde
wijze vereeren. Men doet dat op zijn eigen trant. Wel stemmen zij overeen, wien
wijsheid het hoofd heeft verhelderd, dat God het liefst wordt gediend in een heilige
oprechtheid des harten, door een zuiver en deugdzaam gemoed. En zij, die dwaas
de stem der rede ontkennen, bevredigen God met de plechtige staatsie van een
1)
uitwendig ceremonieel. Natuurlijk staan zì weer boven hen, die de Godsdienst
geheel verwerpen. - Doordat er nu bij geen der volken éénheid van Godsdienst is,
- hoewel elk zijn manier de beste acht, - is 't ook niet vreemd, dat een volk zijn oud
geloof verlaat. Òf 't oude blijkt waan te zijn; - òf 't nieuwe trekt; - òf het wordt sterk
geroemd door lieden, die er in oprechtheid des harten, - misschien ook wel uit andere
gronden, - met alle kracht voor ijveren. Hoe 't zij, - gebeurt die verandering van
geloof, dan is 't met de priesters van de oude Wet zoo goed als gedaan. Maar ook
kan de clerus met 't nieuwe geloof als een machtigen hefboom, - de tronen der
vorsten òmstooten: - en de machten des lands met gewapende vuist opvoeren ter
vorstelijke burcht, tot bestorming van 't Hoogste en Wettig Gezag.’
Dit gebeurt bij aardsche machten, in aardsche Rijken met werkelijke

1)

Hier is Hooft anti-ritueel. In vs. 452b-480 tegen de symboliek. ('t Hoort hier bij; we laten het
weg, om niet te uitvoerig te zijn; verwijzen er gaarne naar.) Dit anti-katholieke is Renaissance,
heeft zijn grond in 't sterke individualisme, dat in-geboren religieusheid noopt tot subjectieve
Gods-vereering. Zie ook Burckhardt II, p. 235 en vgg.: Die Religion und der Geist der
Renaissance. Hierin stonden de Ren.-mannen tegenover het Katholicisme. Zie over 't objectief
karakter van 't Katholicisme: Dr. A. Pierson, Gesch. v.h.R. Katholicisme, I, p. 39 en vgg.
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priesters van een wezenlijken volksgodsdienst. Maar in een Ideaal-Staat niet. Daar
is Vastheid en Eenheid en Harmonie. Daar is iets Goddelijks dat alles doortrekt. Dat
1)
2)
Goddelijke is de Liefde. Zie slechts de Zon: de licht- en warmtebron; - het Vuur:
dat koestert en leven wekt; - de groeikracht en teelkracht. Eén zijn ze in Wezen; ze
wijzen op één Bron, en leven door hun Eénheid in eeuwige harmonie. Die Bron is
God, en zijn beginsel Liefde. Alle krachten of goedheden zijn daaraan onderworpen.
Wie die goedheên of goden vereert, vereert Hem. Vooral in 't Vuur, 't symbool van
3)
Warmte, Liefde en Leven, ligt zijn vereering. Geen ruwheid en woestheid zou
passen in dezen eeredienst. Geen bijl doodt hier 't bloedige offer; geen droevig
4)
stenen van 't stuiptrekkend lam paait ooit het oor der Godin. Haar dienst teekent
5)
Liefde; de brandende vonk ontsteekt slechts 't heilige kruid. En evenals deze
idyllische offerdienst, zoo ook getuigt den inroep der goden, van 't vreedzaam denken
en dienen in Liefde, dezer heilige mannen en vrouwen:
‘Zie, o godin, goedertieren op ons; stil den wrok in de koninklijke harten; strengel
den vredeband om moeder en dochter; geef heil aan 't volk door de eendracht van
6)
't hof.’
En zie, - als Penta inwendig toornt voor het heilige altaar, en bedriegelijk list zoekt,
en den doemvloek eischt op de hoofden van hen, die als verraders den dood zullen
sterven, - dan komt die adem des vredes liefelijk ruischen over de hoofden der
offeraars en door de harten der priesteressen als de eeuwige stem der waarheid
tot logenstraffing van 't rusteloos woeden der boosheid, - en dan luidt hoog boven
de sombere taal des toorns verheven, - ernstig en bestraffend Zeghemonds woord:
‘Grootachtbre vorstin, let op mijn naam. Vraag niets van mij dan zegen. Mij past
het niet te doemen. Niet de priesteres, - de misdaad doemt zich zelf. Genoeg is de
misdaad gestraft met 't verbeuren der hemelsche gunsten; genoeg in de kwelling
des geestes, en door de vrees voor

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Dit nu is 't levend beginsel, de Wereldziel (zie p. 295) in 't fijn-gecultiveerde religieus leven
der Florentijnen (zie noot aldaar). Zie ook Burckhardt, D e Cult. der Ren. II, p. 303. Hier
(Florence onder Lorenzo) erhebt sich im Kreise unserwählter Geister, die Idee, dasz die
sichtbaren welt von Gott aus Liebe geschaffen........ sei. Deze Idee moest ook liggen in den
godsdienst van Hooft's Ideaal-Volk. Deze nu is Germaansch in oorsprong. Men lette nu op
de ‘verstijling.’
Zie over den Staat en den Mensch: p. 294 en 295.
e

Rei van Nonnen in 't II Bedrijf, vs. 503-'51.
2

Zie Tacitus, De moribus Germanorum XL, bij Huet, Land v. Rembrand I, p. 468. - Historiae
IV, c. 61 - en let op de tegenstelling.
Vs. 495-501; 551-565.
Vs. 565-'69.
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vergelding. Neen, onze taak is een andere. Wij priesters zijn middelaars tusschen
God en de menschen. Wij brengen den sterv'ling tot Hem. Heeft God zich van hem
afgekeerd, - wij roepen Zijn barmhartigheid in. Zoo zoeken wij het sterfelijk geslacht
1)
van hunne rampen te ontheffen.’
Zoo is de ‘Baeto’ naast een vorstenschool een priesterschool geworden. Geen
geestelijkheid zou 't zich tot oneer mogen rekenen, uit zulk een stand gesproten te
zijn. Als Heidenen van vóór 't jaar 0 kunnen wij ze moeielijk Christenen noemen.
Maar hun dienen ademt een zuivere menschenliefde, een zucht om goed te doen,
- niet om de eer, maar om het goede zelf. Met politiek bemoeien ze zich niet. Hun
partij van Orde is die der Eeuwigheid.
Maar ook, in 't geheel genomen, is de ‘Baeto’ een loflied op den Vrede en de
Liefde, nog meer: een kostbaar raamwerk voor den opbouw eener natie in den
Hooftschen stijl. En welk een volk! Vrijwillig volgde 't met zijn priesterdom den vorst
op 't pad der deugd. Hij was geen held, die Bato. Misschien was hij een held in den
oorlog gewèèst, als het gemoeten had. Maar dìt zou zijn kracht niet zijn. Hij
raadpleegt zijn nauw geweten; hij voert strijd in zijn binnenst; hij is sterk en overwint
zich zelf. En dit alles voelt zijn volk met hem mee. Nu volgt het zijn schreden, en
geeft alles prijs in diepe beseffing. Vele tranen worden gestort, en weeklachten
aangeheven. Treurig is de nachtelijke uittocht, donker de onzekere toekomst. Maar
er is een heilig moeten. Er ligt een nauw steil pad naar 't Hoogste Doel. Er is een
nieuwe Staat te scheppen, een nieuwe Orde. Er is een Levende Strevende
Wereld-Ziel.
En dit Volk, - dit edele Volk, - met die schoone taak, - in alle deelen Humaan, tot
in de nieren, - dat is door Hooft bestemd - tot ons Voorgeslacht. Dit Germaansche
Volk, - gestiliseerd naar zijn Ideaal, tot een Renaissance-volk: - wordt ons, hoog
boven ons uit, ter spiegeling voorgehouden. Dat Volk, - met zijn hoog rechtsgevoel,
zijn nauwe conscientie, en zijn vrede-gezindheid: - is op een zwaar voetstuk gezet,
als een duurzaam monument van metaalerts. Daar staat het dan voor ons, - dat
Bato-volk, - als een Symbool van Eénheid en Rust.

II
Alvorens uit het brein van dezen Jupiter-Hooft het Volks-Ideaal in zijn ‘Baeto’ omhoog
steeg, zag bij 't dijen en rijpen van 't Denkbeeld

1)

574-'82.
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de ‘Velzen’ het licht. Hier ook luidt het Bato-motief. Maar hier wordt een vorst aan
de Vorst gespiegeld, aan 't Ideaal, de Abstractie getoetst; hier wordt de Ridder,
(Velzen) naar dèn Onderdaan gemeten; zij beiden onwaardig geacht en door de
Idee gevonnist. De Toets en de Norm zal Amstel zijn.
1)
De stof is nationaal-historisch. Wederom wordt uit de Historie, d.i. de
Werkelijkheid, - een aantrekkelijk stuk gelicht, en dit gestiliseerd in Hooft's
Renaissance-stijl. Voorzeker, - Graaf Floris moord, en Velzens vlucht zijn historische
feiten. Maar de Historie is mèèr dan een feit. In heel de geschiedenis door klinkt
ééne stem, ligt één diepe filosofische zin; daar ìs geen toeval in, maar àlles
voorbeschikt. Dat Floris valt, en ook Velzen; dat Amstel blijft leven in eere; - dat
moest zoo zijn; dat vloeit noodzakelijk voort uit 't onvermogen dier beiden, om
Dragers te heeten van de Abstractie Vorst en Onderdaan, naar 't hoog Ideaal der
Hooftsche Renaissance. Telkens wordt er in 't stuk op gewezen; met nadruk 't onder
de aandacht gebracht. Het wee Floris is: wee den Vorst, wiens luister verdooft in
de schaduw der tirannije; het wee Velzen: wee, die 's Lands Souverein Gezag bedekt
aan den vreemdling verraadt; en 't Salve Amstel: eere, die den tyran weerstaat, 't
verraad weerstreeft, en kampt voor de Vrijheid zijns Volks.
Maar boven dat alles uit zingt lieflijk het Vrede-Lied, de tendenz en ziel van de
‘Baeto’. En hoor wat de reien doen! En let eens op die persoonsverbeeldingen: die
Eendraght, Trouw en Onnozelheit; die Twist, Geweldt en Bedrogh. En let dan op
die scherp getrokken lijnen weer, tusschen die uitersten in. En op dat aldoor wijzen,
en onderstreepen van wat er zal komen toch, als 't Hoog Gezag zich begeeft; als
Velzen oproer brengt; - dat aldoor herinneren aan wat er zal vlieden van hier, als
2)
de Orde verbreekt en het Volk zich verdeelt. Want stééds door klinkt het Hooglied
van Hooft's Renaissance-Volk: Vrede, vrede, vóór alles de Vrede, de lieflijke,
koesterende, zegenende Vrede! Het aardrijk zij een bloemenparadijs! De zon van
goud; de eeuw van geluk; het leven der menschen een feestlied in 't juichende
groen!
Zoo melodieëren de allegorieën en koren de leidende stemmen der hoofdmotieven.
En dat roept, en dreigt, en vermaaut en vervloekt door elkaar als een wirwar van
klokkengebeier. Maar met elkaar is dat één doffe doordringende dreuning. 't Is de
krachtige roep der Renaissance aan de vorsten en volken.

1)
2)

Zie de ‘Baeto’ p. 291 en noot.
e

Is dit niet mooi? Zo in 't begin der XVII eeuw? Als de oorlog 40 jaar geduurd heeft? Men
snakt naar 't Ideaal; men heeft genoeg van de tegenwoordige tijd. Is 't niet net als nu?
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Zoo gaat dan Floris onder. Als Vorst en als Mensch. De Eénheid en Rust van den
Staat, - zoowel als de Rust en de Eénheid van 't Mikrokosmus, - heeft hij gestoord;
de Natuur- en Zedewet verbroken. Met Velzens broeder valsch te betichten,
versmoort hij een stem in zijn binnenst. Met 't schenden van Velzens vrouw, verzaakt
hij zijn Vorsten-, Ridder- en Menschenplicht. Met dreigend een jury een smadelijk
vonnis over een schuldeloos hoofd af te persen, - vertrapt hij roekeloos 't heiligste
recht. - En daarvoor moet hij boeten. Vooreerst wat de wetten des lands betreft.
‘Daaraan ook is de Vòrst onderworpen. Wel juist niet in de oogen des Volks, en
1)
màg dit niet zoo zijn. Wel hebben die hem huldigden als Heer en Handhaver der
Wet, in Hem een Vóórbeeld gewild voor 't Volk, een Spiègel voor den Onderdaan.
Wel dus voor het Doèl, waarom er een Vorst is, - dóór zijn Stand reeds bòven het
Volk, - moet hij boven de Strafwet blijven. Maar. Is hij er niet boven rèchtens zijn
2)
Stand, dan waakt hij er voor òm zijn Stand.’
Maar er zijn ook nog andere, ònbeschreven wetten. ‘Hem binden ook de wetten,
die de Hemel gaf, en die de Natuur met diepe letters heeft gegrift in 't redelijk
verstand. Beide, Vorst en Volk, hebben ze te betrachten. Dit is een gewetenszaak
van den Mènsch. En slaapt de onderzaat daar soms wel eens op in, - hij volgt in
doen en laten 't eerst den Vorst. Dus moet zijn Landsheer steeds in Ideale Reinheid
voor hem staan, als een die niet alleen gebiedt, maar zelf eerst nakomt, 't geen hij
3)
anderen voorhoudt.’
Geldt dit den Vorst in 't algemeen, - Graaf Floris heeft nog bovendien den
ongerepten naam van zijn vermaard geslacht bezoedeld. In kloeke taal verwijt hem
dit Amstel. ‘Op welk een afstand, rampzalige Vorst, heeft u uw moedwil verstooten
van de roemrijke faam, die zich aan uw hoogen naam had kunnen verbinden. Uw
geslacht is doorluchtig. Uw Vader tot Koning verkozen. Uw voorzaat geëerd door
hun krijgsgeluk. Thans waren ùw schouders aangewezen tot dragers van 't welvaren
's lands; thans is in ùw handen de erftoom gebreid tot leiding van volken
hoogvermaard. Van ieders oog hadt

1)
2)

3)

Zie ook p. 291 en de noot aldaar.
o

Geeraert v. Velzen. In 't Klass., Letterk. Pantheon, N . 18, vs. 504-'13. Woorden van Amstel.
Nog eens: Amstel is de Norm, de vertegenwoordiger der Idee, d.i. het Ideale in Hooft's
Wereldschepping, evenals Bato en Zeghemond in de ‘Baeto’. - Let hier op de Vorstelijke
Macht (niet absolunt, maar opgedragen), op zijn Glans (de Vlekkelooze Volks-Spiegel in
Wetsbetrachting). Meer aan zijn Glans dan aan zijn Macht ontleent hij zijn Gezag.
Vs. 513-'20. Woorden van Amstel.
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gij de lust kunnen zijn, het voorwerp van eerbied en lof. Maar noch de eerbied en
liefde des onderdaans hebben uw hart bekoord; noch het streven om wel te doen,
tot baat en verlichting van velen. O neen! Geen gravenwrong, met paarlen des
roems belaân, lokt schittrend de liefde uws volks, - roekeloos hebt Ge uw hoofd
1)
omhuld met de sombere huive van 't onrecht.’
Dus is deze ongelukkige vorst, die als Mensch en Drager der Wet de naald moet
zijn van een ethisch-politisch kompas, door 't wijken uit de koers der Idee een
onmogelijkheid geworden. Doch, - zijn totàle ondergang bezorgt hem zijn opstand
tegen zijn eigen conscientie; zijn aanval op het moreele princiep; de storing der
Harmonische Vrede van binnen.
En dìt is een groote fout. Het is de ontkènning van 't Goddelijk Beginsel, de
Wereld-Geest, die alles doorademt, ook 't Individu; het is een verzàken van 't Hoogste
betrachten door Denken en Voelen, om zich te versmelten in den Ziel van 't Heelal.
Want: let op zijn feilen! ‘Een edelman zijn eer te rooven met een looze, valsche
betijging! Een, die door 't geweten werd schuldloos verklaard, met zijn mond voor
schuldig te doemen! Wee hem, die 't tuignis van zijne conscientie het zwijgen gebiedt!
De dwaas! Wat doet hij anders dan 't eìgen Ziel-leven dooden; - hij, die de stem in
2)
zijn binnenst verstikt?’
Tevergeefs doemt in Muidens slotgewelven het schaduwbeeld des onteerden
voor zijn geestesoog op, en treft des Vorsten luide klaagtoon, galmend door de
hallen, des vijands slapend oor. Tevergeefs wroegt hem het berouw in zijn hart;
tevergeefs vernedert hij in den diepsten deemoed zich voor d' onverzetlijken adel.
Wat baat hem 't beroep op zijn mensch-zijn! Wat baat hem zijn hoop van zachter
geoordeeld te worden, wanneer zijn rechters zich ook hùn zwakheden zullen
gedenken, ja, ook nog lééring zullen putten uit de diepte van zijn val? Niets kan hem
helpen. - Mateloos diep gezonken, worstelt hij vruchtloos de Abstractie tegen. Hard
valt het oordeel der edelen: ‘Noch uw leven, noch uw staat zijn bij machte uw
3)
misdaad te boeten’ . - ‘En zie, dàt juist is 't hooge profijt van 't laagste schelmstuk:
Minder dan de verdiende blijft de voltrokken straf, en wat de wraak tot voedsel vindt,
4)
bevredigt haar bloeddorst niet.’ Zou Amstel gematigder zijn? Valt op hèm misschien
nog te bouwen? ‘Heeft, die zijn misdaadt rouwt,

1)
2)
3)
4)

Vs. 406-'25. Deze en de beide vorige aanhalingen vormen Amstels (Hooft's)
Renaissance-Vorstenmotief.
Vs. 425-'29.
Vs. 524. Woorden van Velzen.
Vs. 525-'27. Woorden van Woerden, de vader van Machtelt.
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1)

dan niet ghenoegh gheleén?’ Doch de laatste stroohalm ontdrijft hem. Onverbiddelijk
is deze Rechter: ‘Genoeg mag die 't rouwt, voor zich zelven lijden, - maar niet tot
2)
beternis van andren’. Met dit woord besluit het verhoor.
Floris valt als offer voor 't Algemeen welzijn, in den Ruimsten, Verhevensten zin.
Het eigen zieleleed zij dieper soms dan 't leed dat de naaste ervoer, - het naberouw
boet nimmer een vergrijp. Er is een Staatswet, een Eénheid, een Wereld geweld
aangedaan; de Vrede der Menschen-, der Ziel van 't Heelal is verbroken. En ziet de Wereld lijdt en treurt. De Eendracht wijkt van de Aarde, en zoekt weer haar
Hemelschen Oorsprong. De Trouw en de Onschuld volgen. De volken zitten in
droeven druk. ‘Weg is met de Trouw de Staats-Orde, nu 't Hoofd van 't Gezag den
3)
trouwsten dienaar het slechtste beloont! Waar blijft, onvergolden, de Deugd?’ - ‘En
nu van boven af de Eénheid is verstoord, nu daalt die stoornis 't meest op 't hoofd
des onderdaans. 't Gepleegd geweld zal ook gewroken worden mèt geweld. En in
4)
dien krijg wordt 't lands-volk meegesleept.’ .
Hòe dreigt de oorlog! - Hoe verduistert de kim! - De Vrede gaat wijken! Hemelsche
Goedheid, erbarming! Smeekend klagende maagden bezweren nog éénmaal voor
't laatst de hoogste machten met ernstig vermaan: ‘Gij Helden toch, hoog van moed,
en Burgers trotsch, - bezint U voor den aanvang van den krijg. Snijd hem den toegang
af. Straks is 't te laat berouwd. Want wee, als de akker wordt verwoest, het landvolk
opgejaagd, hun schuur in smook verzengd, en 't aadlijk slot geblakerd! Dan springt
't al uit den band, en nergens is geen oog meer op te houden. Een ieder zal zich
zelf het diepst benadeeld achten, en, wrokkig om 't verlies, zich 't meest gerechtigd
noemen, om, grijpend naar het onbeheerde goed, en nemend wat niet 't zijne is,
met roof en raap baatzuchtig 't kwaad te heelen’.
‘Zoo sluipt de ondeugd in het hart der menschen; en niemand zal, daar hij zijn
5)
baat bij wandaad vindt, den Vredestaat ooit meer terug begeeren’.
In 't algemeen ligt in de Litteratuur een diep besef, van goed en kwaad. Die goed
denkt, moet goed doen; 't kwaad spruit uit 's harten

1)
2)
3)
4)
5)

Vs. 528. Woorden van Floris.
Vs. 529.
e

Vs. 273-'76. Woorden van Amstels Maagdenkoor (I Bedrijf).
Vs. 343-'44. Slot van 't Maagdenkoor.
e

Vs. 666-'80. Slot van 't Maagdenkoor (II Bedrijf).
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boosheid. Een misdaad voegt een slechtaard, en een Vorstenmoord is een misdaad.
En nu moet Velzen Floris dooden, òmdat Velzen slecht is. Zeker, - de moreele dood
1)
van den Graaf is verdiend. En ook in 't algemeen, - wie een Tyran vermoordt, doet
goed. Mits, - hij het doet voor 't welzijn van 't Land, voor de Rust van 't Gemeen.
Maar dit is hier niet 't princiep; althans bij Velzen niet. Deze onderdaan schendt 't
Gezag uit wrok; zijn wraakzucht wil den dood van zijn Vorst. En zie: dit willen uit
wraak maakt zijn Daad tot een Misdaad. Floris sterft door Velzens hand. Door zijn
dood wordt de Geest der Wereld geenszins verzoend..... Maar ook: die dood wordt
door Velzen een Moord.
En nu roept wel de stem uit de ziel van dien man, dat het moet. Doch den
levenden, vleeschelijken Velzen is de maat aangelegd van het Velzen-Ideaal, met
een ziel als de Wereld-Ziel. En dit pleit met de Abstractie-Velzen, moet de
natuurmensch Velzen verliezen. Met reden:
Het Velzen-Ideaal vereischt een hooge inwendige cultus: een opgaan van het
Individu in het Al, van 't Eigen-aardige in Den Geest, van 't Eigen-willige in 't Streven
naar Harmonie. Nimmer mag het misdadig opzet grijpen in 't rad van den
Wereldschen Loop. Zwaar mag de strijd zijn, - geen loon zonder moeite: de Ziels-Rust
wordt zweetend en bloedend gekocht. Ook als de eer van een vrouw, de eerlooze
dood van een broeder, de eer van het Huis, van den Adel zelfs, - om wraak roept,
- dan nòg is berusting plicht. En 't zieleleed, - het moet verkropt. De roepstem des
harten, - verdoofd. Het trillende zwaard, - moet opgestoken. - Ja zeker, het onrecht
mag worden, moet worden gestraft zelfs, - maar dìt mag alleen tot herstelling van
't wankelend Recht. Want alles - nog ééns -, moet zijn voor het Land, voor de Eénheid
en Rust, het Eeuwige Vrede-Lied.
En dìt, - kan Velzen nòòit. Hì is een man der Wrake. Niet 't verstand, maar zijn
hart leidt zijn doen. Bij hèm spreekt alleen zijn Ìk; roept krachtig het Individù; de
noodkreet om zich-Zèlf te zijn; zìjn Recht te verweren, zì n Vrede te winnen, uit
innigen drang tot zedelijk zelfbehoud. - Geweldig schoon is die worsteling!
Aangrijpend die kreet van den opstand, geslingerd uit 't hart naar de Idee! Een

1)

Het Vrede-Ideaal kan niet van bloed houden. Ook het dooden is een gewelddadig ingrijpen
in de Harmonische Orde. Elk verstoord evenwicht wreekt zich in 't herstel op den wreker: 't
Kwaad loont zijn meester. Floris heeft het Wereld-Moreel geweld gedaan. De moreele
vernietiging van den geweldenaar is de zwaarste straf, de straf. Ze is zwaarder dan de dood.
e

Zie ook 't Maagdenkoor, V Bedrijf: vs. 1448-'55 en 1460-'63. - De Ordelijke loop der zaken
wordt door nieuw Geweld (Velzen) verstoord.
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gruwel is hem zijn Abstractie; een monster het Rechts-Ideaal! Wàt Recht, wàt Vrede,
wàt Wereld-Ziel! Slechts de Adel is vrij, en Velzen het Recht! Is Vrijheid geen Recht,
1)
zijn Meester te zijn, zijn Wil te doen, die om wraak roept?
Ook de Hooft-sche Renaissance heeft met de middeneeuwsche traditie totaal
gebroken. De Ridders dier tijden, met geestdrift hun hals en have opofferend voor
den vriend, met evenveel heilig vuur het zwaard op den vijand neerhakkend; - dat,
hier voor den Godswil, daar voor den wraakroep, telkens ontgloeiende,
bloedvol-opbruisende Volk; - in naïve gehoorzaamheid luisterend naar de
Natuur-stem, en kinderlijkfijngevoelig voor 't eedle en 't booze, liefde en haat, weldaad
en onrecht; - spontaan in hun uiting, rijk in hun leven, dat vol en breed in wijde
grenzen lag; - wat wist het van een Levens-Norm, een leven naar de Koers van 't
Renaissance-Ideaal! Wat van een Maat, een Zelfstrijd, een Kunst-Mensch! Zoo de
Mensch en de Wereld was, was ze goed. Het voorschrift kwam immers uit 't hart.
Nog nooit was de wereld een Reguliers-convent geweest. Laat den monnik dan zijn
Ordelijk leven. Een Christen-dood was den Ridder genoeg.
2)
Zoo'n Ridder-type is Velzen. Op hem wreekt zich thans de Idee. Als Floris
gevangen het Muider slotplein betreedt, spoort Velzen wraakzuchtig Machtelt aan,
om aan 't venster heur geest op hààr beurt met wraak te verzaden. Maar Machtelt
is niet Velzen. Van haar lippen zingt liefelijk zacht het Hooglied der Vrede; en als
een stem uit Hemelsche sferen, ruischt kalm aan Velzens oor: ‘Neen, Velzen, wraak
hèèlt geen schande. Ook giet de wreker licht mèèr leed op 't schuldig hoofd, dan
hij er zelf gedragen heeft. Dan nog is het niet goed een ander leed te doen om 't
zeer. Maar zoo de Vorst, door 't ongeluk beproefd, zich voornam goed te doen in
3)
plaats van leed, - ik hoorde 't liever aan, dan dat 'k hem nu zie lijden.’ - ‘En roemvol,
wijdbefaamd zelfs, mag het zijn in 't oog des edelmans, om dapper strijdend eerst
den vriend te steunen, en dan den vijand slaan, - nog beter dan beroemd is 't goed
te zijn. En goed is 't om zijn steun den vriend te geven als het loon der weldaad,
zeker! Maar goed is 't òòk om met een buigend hoofd zijn vijands onrecht stil te
4)
dragen.’ -

1)
2)
3)
4)

Hier is Velzen zuiver Middeleeuwsch, de man van de bloedveeten en 't Vuistrecht.
Er zit ook nog een ‘gestiliseerde’ Velzen in. Daar zullen we strakjes op wijzen.
Vs. 380, 382, 384. Woorden van Machtelt.
Vs. 385-'88. Woorden van Velzen en Machtelt. Vergelijk vs. 821-'24. Ook Machtelt draagt de
Idee. In vs. 836 voelt Velzen de bijl van het Noodlot boven zijn hoofd hangen. - Zie ook
Machtelt in vs. 830 tegenover vs. 825-'29. Velzen gelooft aan nekromantie: wie slecht is, doet
slecht (vs. 841-990; vooral 991-'961 verg. Penta in de ‘Baeto’). Over 't bijgeloof in Italië:
Burckhardt, Cultur der Renaissance, II, 282-'88. Over nekro-, skia-, chiro- en cartomanten,
e

en de strijd er voor en er tegen hier: Schotel, Vaderl. Volksboeken enz., I, 2 Hoofdstuk, en
ook Heemskerck, Batav. Arcadia, p. 40-64. Beiden noemen tal van bronnen. Alektromanten
en vooral uromanten op 't platteland. Ook in de steden, en op kermissen, wordt op een der
genoemde wijzen nog de kost verdiend. - De Renaissance-mannen hier, anti-dogmatisch,
waren daardoor òòk anti-daemonologistisch.
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Velzens Noodlot vervult zich. Zijn wraakzucht voert hem tot landverraad. En dit is
een krenking van 't Hoogste Gezag, een miskenning der zichtbre en onzichtbare
Orde. - Velzen en Woerden hebben een plan beraamd, en zoeken zachtjes ook
Amstel aan 't lijntje te krijgen. ‘Kijk hier’, - leidt Woerden in, ‘de Graaf is eenmaal
ons. Wat verder nu gedaan? Hulp zoeken bij het Volk? Ja, - zij die 't recht en de
vrijheid beminnen, keuren allicht 't geen wij deden, goed. Doch goedvinden en
helpen is twee. En in 't helpen schiet menig te kort. In lastige zaken kortzichtig en
haastig, - is 't volk, als het Recht roept, omzichtig en traag. 't Kent nòòit zijn weg, 't
is blind. Wat het heden verheft, trapt het morgen in 't slijk. 't Is “Hosannah!” en
1)
“Kruisigt hem!”’ - ‘Precies’, gaat Velzen voort, ‘die wil dóórgaan, blijve niet hier. En
dààrom: naar Engeland toe. Daar woont een heel machtige koning. Met mond en
brief, bij duren eed, verzekert hij ons zijn steun. Naar hem sturen wij den tyran, in
2)
ruil voor des Konings bescherming’. - ‘Geen verraad is dit,’ - hervat Woerden.
‘Holland houdt een Graaf; dit wordt Floris' zoon, verloofd met de dochter des Konings.
Hij óók moet naar het gebruik van 't land, de aloude kostumen bezweren. Maar met een voorbehoud: Nooit 's Lands schip weer in 't riet gestuurd! Hem worden de
handen gebonden! Hij moet weten, dat de Engelschman waakt. Eerst erkenne hij
3)
Dien als zijn Meerdere, - dan eerst dulden wij hem als Graaf.’
Maar Amstel laat zich niet vangen. Natuurlijk niet, en - wij weten, waarom. Hij is
de Norm, en zijn Wòòrd is het Recht. En als de anderen om schepen vragen, om
te doen wat zij willen met 't land, - dan zegt Amstel, eerst spelend met woorden:
‘Schepen? wèl.... zijn volstrekt niet meer noodig. Al ver genòeg ben 'k met ù
opgescheept. Graag voer 'k weer terùg vanwaar 'k uìtging. - Ja, tot welzijn van 't
Land bond ik mij; won mijn takt bij den nabuur een toevlucht, - zoo het Lot, 't Land
ten spijt, ons soms mocht weerstaan. Ook mijn ijver dreef 't stuk stout op 't pad.
Doch dit pad leidt naar 't Wettige

1)
2)
3)

Vs. 693-705.
Vs. 706-'20.
Vs. 721-'34.
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Doel. Dit Doel is: ons Recht te herwinnen, 't Lands-Heerlijke Recht, dat de Graaf
1)
ons ontnam. Dus eerst thans: de Stenden vergaderd, de Steden en de Ridders
beschreven! Bij hen rust het recht van den Souverein. Hun is 't besnoeien der
Grafelijke Macht; - niet den vreemdling, die Wraakzucht hier inroept. Want een
Vreemdeling als Heer, drukt een vrije stad met dwang, zet den adel uit hun ambt,
2)
schopt den huisman aan den dijk, en trapt den oogst plat met tuchtelooze benden.
- Maar zelfs ook als ons pogen vergeefsch blijkt te zijn, en 't beroep op de Stenden
niets vermag; - ja zelfs, als ze lijdzaam zijn, of tègen ons staan, en de Volks-kèrn
de tyrannie verdraagt, - dan òòk is 't onze plicht, naar “'t beste deel” te hooren, en
eigen wenschen den bodem in te slaan. En wie 't Wettig Gezag der Meerderheid
niet wenscht, en niet lijdend zijn volgzaamheid kan toonen, - hij trekke heen, weg
van hier, zoeke zich een ander Land, en vinde daar, wat zijn Ziel de Rust mag
3)
geven’.
‘Doch zoo gij jaagt tot 't einde toe, en de hand slaat aan 't Gezag, - let dan op,
hoe het Volks-schuim gaat bruisen! Heel het land komt in beroering, sleept zich
4)
naar den afgrond voort, en uw naam wordt den naneef een vloek’.
De profetie der Idee gaat in vervulling. De Volksbanjir kòmt, dondrend uit de verte.
Eerst onzichtbaar wel, - maar nacht en nevel laten de aarde langzaam los. En uit
het Gooi; en van den zeekant; en uit Kennemer- en Waterland; en wijd weg van de
Friezen, - doemen de massaas op, als 't materieel, dat het Noodlot straalswijs
voortdrijft naar de Ontknooping.
Nu komt dat eeuwig mooie, tragische moment. Dat zelfde Volk, in 't struikelend
pogen, met nokkend vloeken, de knieën verlamd door de hijgende jacht, de vuist
gebald in vertwijfelend hopen; - roepend over

1)

de

Hier nu zijn Velzen, Woerden en Amstel geen 13 -eeuwsche, echt historische edelen, maar
e

tot Regenten gestiliseerde leden der Staten van Holland uit de 17 eeuw, bij wie de
Souvereiniteit berust. Graaf Floris is een soort arrogante Graaf-Stadhonder dier tijden. Dit is
om den historisch-politischen tendenz. (Zie ook de ‘Baeto’, p. 291.) Toch blijft Amstel Velzens
antipode. Natuurlijk om den moreelen tendenz. Maar nu is Velzen anachronistisch. Want
de

2)
3)
4)

Velzen als 17 -eeuwsche Regent kan haast geen anti-Renaissance-man zijn. Regenten,
Geleerden en Dichters waren eenderlei geschoold. - Hier vertoont het stuk de gebreken van
een overladen tendenz.
Hooft is niet erg op den Engelschman. Men denke aan 't Leycestersche tijdvak. Natuurlijk
Amstel = Hooft. 't Spreekt van zelf.
Dit doet het Bato-volk.
Zie voor dit Renaissance-Riddermotief: vs. 736-'61; 774; 786-'91; 794-805.
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velden en heiden, zoodat 't ontwakend zeevlak een galm geeft, om den Graaf, die
de Liefde des Volks, hun Zon is, - dat zelfde Volk zal met Floris' val en Velzens
wrok, door zijn opdrang juist den Moord noodwendig maken. Nù is het een moeten.
De Velzer Heer staat tusschen 't Volk, de zee en de Idee: d.i. de erkenning der
Wettige Orde, door zelfverloochening; door 't offeren van 't levende Hart aan de
doode Abstractie, de Rede. - - - - En als de Moord is geschied, - dan - trilt er door
de wijde wereld één breede diepe klaagtoon. De Wereld-Ziel uit haar smart.
‘Beter is het nooit geboren te zijn, dan de zoon uit een Huis, veracht om Zijn
boosheid. De kwade roep blijft altijd na. Ook doet slecht voorgaan nog daarbij slecht
volgen. Wie kwaad doet, geeft zijn nakroost dáárom reeds te kort. Zoo doet nu
Velzen ook, wiens lust het was, uit wraak alleen het Souverein Gezag den vreemdling
te verraden. Schrei dan, o wereld, schrei! Hoe licht toch struikelt iemand op het pad
der deugd! Hoe hoog stond Velzen niet voor heden? En thans is hij geschandvlekt
voor altijd. Want niemand van de genen, die hem eertijds prezen, - zal voortaan
1)
meer roemen op de ongerepte eere van zijn Huis.’
‘Gij Amstel, bijkans waart Ge door uw goed vertrouwen, op 't verraderlijkst in deze
booze zaak gesleept! Uit vrees voor uwe deugd werd de aanleg stil voor u bedekt
gehouden! Waar blijft voortaan 't vertrouwen? Een ieder, die zich in 't vervolg bij
eede tot 's Lands welstand bindt, moet onder 't gras een adder vreezen. Zoo komt
men niet alleen in nood, maar ook nog tot besef, dat men zich leent tot daden, die
slechts afschuw wekken. Laat ieder dus voorzichtig zijn, en zich er buiten houden!
Oneerlijk meestal is dan ook het doel, waartoe men samenzweert. 't Is eerzucht
veelal wat hen drijft, of wraak. Alleen de heer van Amstel is 't, die in hun midden
helder schittert in het blinkend rein der deugd. Maar wie der anderen, helaas! heeft
2)
't heil van 't lieve Vaderland ten doel?’
‘Hoe donker is de nacht, die Holland gaat bedekken! De eer der vrouwen in de
smettelooze Machtelt, hoog en edel, eerloos aangetast! De Graaf gevallen van zijn
3)
hoogsten zetel, - en op onedele wijs, in schande en boei, gedood! Nog jammerlijker
is de droeve val des

1)

Vs. 1004-'51. Woorden van Amstels Maagdenkoor (III Bedrijf). Zie ook 't Maagdenkoor V
Bedrijf: 1440-'47 in tegenstelling met wat voorafgaat.

2)

Vs. 1052-'75. Slot van 't Maagdenkoor (III Bedrijf). - Zie ook 't Maagdenkoor aan 't slot van

e

e

e

e

IV Bedrijf: vs. 1260-'65 in verband met wat voorafgaat.
3)

e

Vergelijk den klaagzang van 't Naarder koor (V Bedrijf: 1324-'77), dat tegelijk een loflied is
op Floris voormalige hoogheid en deugd.
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Adels, dien Wraak uit 't rechte spoor in 't hol des onrechts dreef. Het land verscheurd,
de velden woest, de sloten blaak'rend, - snelt de Edeling in diepe ellend, zijn
ondergang temoet. Het volk raakt op de been, geen teugel leidt hun wegen. Uit huis
en hoven haav'loos opgejaagd, snelt de adem heet van wraak, hen zengend voor.
De landman staart in 't puin, het wicht schreit om de moeder. - En 't bloedend hart
1)
vol wee en wrok, zoekt noeste vlijt in roof en krijg zijn brood.’
Ach, hadden de menschen rust! Nooit zou er sprake kunnen zijn van een verstoring
der Lands-, en der Gemoeds-vrede. Dààrom: ‘die 't vaderland de gouden eeuw der
vrijheid brengt door 't dooden van den Dwingeland, is groot van naam. Maar. Hij die
2)
stille zit en hopend zucht en lijdt, is wel niet hoogbefaamd, maar wijs. Hij heeft zich
niets te wijten. Nòch stort hij vóór den aanslag in 't verderf door ontrouw of
lichtvaardigheid van eedgenooten; nòch zet hem, bij 't volvoeren, de tegenspoed
de voeten dwars, of laadt hij, nà 't bedrijf, den haat van 't blinde volk op 't hoofd. De
nacht gaat zonder zorg voor hem, en maag of vriend voorbij.
Het veel bestaan kan nauw bestaen:
Ghemakkelijk is vaylighst gaen:
3)
En groote rust kleên ondervinden.’

In de schijnbare tegenstelling ligt een treffende eenheid. Wie den tyran doodt
verschaft de Vrede. Wie stil zit, houdt de Vrede. Beiden beoogen hetzelfde Doel.
Zoowel in 't actieve als in 't passieve ligt iets, dat moeite kost. Zich met het zwaard
wijden aan 't heil van 't volk, eischt een vol Leven, - maar ook: lijden en berusten
vraagt een ganschen menschengeest als offer. Doch het loon is hetzelfde. 't Is de
Roem, op wier vleugelen de Ziel zich zorgeloos wiegelt, - of de Rust, op wier effen
spiegel het Leven 't onmerkbaar glijden vergeet.
Langzaam stijgt de Idee (d.i. het Ideale) voor ons oog in hooge steilte. De
volkomenste Rust, en elke besparing van Arbeid: strijd

1)

2)
3)

e

Vs. 1464-'85. Maagdenkoor in 't V Bedrijf. - Dat Holland niet te gronde gaat, dankt het aan
Amstel. Door hem komt Amsterdam op, en door den bloei dezer stad wordt Holland groot.
Zie de profetie van den Vechtstroom: vs. 1486-1651; (verg. Rafaël in de Gysbrecht). - Het
Noodlot zendt het land onspoed en leed slechts als een middel tot loutering. (Zie 't
Maagdenkoor aan 't slot.) Met mannen als Amstel kan het land niet te gronde gaan.
Zie p. 304 en 305 (Machteld aan Velzen) en noot 4 op p. 304.
e

Vs. 1248-'95. Maagdenkoor IV Bedrijf.
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tegen 't inwendig Moreel, - is 't hoogste Levensdoel: het fijnst luisterend evenwicht
der menschelijke Ziel. En tegenover dat hoog Moreel gevoel, in Harmonie te zijn
met zich zelf, en één-zijn met den Wereld-Geest, - staat de Moreele val, de Onvrede,
1)
- nog zwaarder dan de dood. Want de dood is 't eind, is niets meer. Het namaals
een niet; de Verlossing, het Voortleven een fixie. Er is geen toekomst, die loon geeft.
Op aarde geeft 't Leven zelf het loon voor het Leven. En dat loon is 't geluk, dat er
ligt in de Rust des Gemoeds. Wie die Rust niet verstoort, houdt die Rust. En 't besef
van die Rust is het Levensgenot. En 't hoogste Genot heeft hij, die 't sterkste is en
niet wijkt, niet te wijken weet. De hoogste Genieting dan ligt in een voortdurende
Zelf-Abstractie, 't wegziften van de menschen-natuur, het Ideale Bestaan.
Dit gekunsteld Epicurisme vermocht de sombere strengheid van 't stoïcijnsche
gemoed den sterveling als hemelvreugde te geven. En wat een taaie strijd, om haar
nog te verwerven. Een strijd van den mensch alléén. Geen Verlosser, geen Zoendood
mag noodig zijn. De Roststeen is in den mensch. In zijn Kracht, in zijn Wil, niet te
buigen. Rechtop te staan in lief en leed, in luk en last; geen roem of rouw, in
voorspoed of onspoed; nooit wanklen in 't dringen der nooden en 't stormen der
tijden; maar duurzaam vast te staan als een Rots in de kokende zee. Want - niet
bouwen op zich zelf, is onderwèrping aan 't Noodlot; en 't grijpen naar 't onvaste
Geluk, - een zinken naar d'afgrond, als 't vliedt. En vlieden zal het, want niets is zóó
onstandvastig als 't trouweloos Fortuin, dat wisselend heft en drukt. ‘Ziet Rome
eens! Zij, dochter van den Hoogmoed en moeder van de helden; het hoofd hoog in
de sterren, en vorsten aan haar voeten; - hoe leert zij ons, die thans een bouwval
is van wat zij vroeger was, ..... de stoutste wisselingen der Fortuin! Wie kan, met 't
oog op dezen val, op Hare gunsten bouwen? Zij is een trouwelooze vrouw, die haren
lang geliefden minnaar, eerst vertroeteld, - plotseling in treuren achterlaat. Zoo gaat
het, en zoo zal het immer gaan. Laat niemand denken, dat hij maar één ding zou
kunnen buitensluiten uit de ijzeren wet der moedeloosdroeve sterflijkheid. Want
àlles moet vergaan; niets is er, dat kan blijven. En of de mensch door wijze wetten
al den grond wil leggen voor een burgerstaat; en hij in zijn geslacht al eer en roem
en adel vestigt; - en of hij met een eindeloos gewroet al schatten ophoopt, - De
dwaas! ..... Het noodlot heeft zijn loop; - scherp afgebakend

1)

Zie vs. 1448-'51 vooral. - Ook p. 303 en noot, en in de ‘Baeto’ p. 295 en noot 3.
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is den sterveling zijn pad; - mee moet hij in den stroom; - daar helpt geen klacht of
bede aan. Moet iets, wat hoog en vast staat, vallen, - het valt. Moet van den mensch
zijn schoonst stuk werk vertrapt; - het wordt vertrapt. Zoo wisselt alles hier beneden.
1)
Wat gisteren groot was, is nu klein; het Alles van heden is morgen Niets.’
Zoo'n machtige zelfbeheersching en geestessterkte wordt er van den volmaakten
Renaissance-man in den Hooftschen stijl gevergd, dat hij bij dezen druk van 't
Onverbiddelijke Noodlot; - bij dit Wantrouwen op de ‘Fortuin’ en bij ontkenning van
't Eeuwige Leven, - zijn kracht vindt in zich zelf en als een Rots staat in de bruisende
2)
zee. Hij heeft een God, - ja zeker, - maar 't is een theïstische Eénheid; en 't nietig
schepsel zich opschroevend tot zijn Idealiteit, ontboeit zich van zijn diepe
afhankelijkheid, en rukt der menschenkindren Goeden Vader uit den Hoogen Zetel
Zijner Transcendentie. Hij is een kind van 't Noodlot, - goed, - maar 't heidensch
deterministisch ‘Geval’ is niet het diep-dogmatisch-Christelijk gepraedestineerde
‘Raadsbesluit’ Een diepe kloof moet liggen tusschen 't anti-christelijk, wijsgeerig
geloof van Hooft met zijns gelijken, - en het gemoedelijk dienen van God door de
menschen van vleesch en bloed uit zijn tijd. Een Velzen zagen we vallen: de mensch
als Gemoeds-, als Natuurmensch, het sterk-sprekend Individu vernietigd door de
Idee, die Rede wil voor Gemoed; en de Abstractie Vrede begeert voor 't sussen van
't gistende Hart. En die verbèèlde kamp der vertwijfeling was reeds tragisch en
aangrijpend. Hoe veel te meer nog moet die strijd dan onze aandacht wekken,
waarin wij Hooft zijn Richting botsen zien met 't geestesleven van zijn volk, dat met
zijn diep geloof, zijn zelf-bewuste wil en 't vruchtbaar worstlend pogen, - een sterk
ontwikkeld individueele levenskracht vertoont. Van meer belang nog is die strijd,
wanneer wij zien, hoe hij, met de eeuwen mee, zich voortzet tot den dag van heden
toe. Nog steeds is het dezelfde kamp: die der Abstractie met de Werkelijkheid. Met
dien in zijnen oorsprong op te sporen, zullen we voor een volgend kapittel
bestemmen.

Dubbeldam.
J. KOOPMANS.

1)
2)

e

Vs. 613-'56. Uit 't Maagdenkoor II Bedrijf.
Men leze nog eens: Vondels Vertroostinghe aan Geraert Vossius. Ook hij? Niet heelemaal.
Dat kon hij niet. Zijn leven is een strijd geweest, eindigend met zijne geheele overgave. - En
dan - 't was ook aan Vossius!
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Boekaankondiging.
1. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door Dr. JAN TEN BRINK,
geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. UNGER, met gekleurde en
ongekleurde afbeeldingen, facsimile's, tekstfiguren en portretten naar
manuscripten en andere oorspronkelijke documenten. - Amsterdam,
o

Uitgevers-Maatschappij ‘Elzevier’. - Roy. 8 .; per afl. à 2 vel, bij intekening
f 0.95.
Wat voor illustrasies mag men in 'en geillustreerde ‘Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde’ verwachten; en welke geven ons de bewerkers: laat-we daarover eerst
iets schrijven.
Van-zelf: afbeeldingen van wat in en voor de Litteratuur belangrijk is! zo staat ook
in de Prospektus.
Derhalve facsimile's van handschriften, die merkwaardig zijn om hun ouderdom;
1)
of omdat ze zo mooi zijn - zoals dat van D e r N a t u r e n B l o e m e ; of waarvan
de lezer, als-die de afbeelding ziet, zegt: hé, is dat nu 't handschrift waar 't
een-of-ander mee gebeurd is?! da's aardig!
Of die handschriften ten slotte, die men wel 'is zien wil om 't stuk-zelf.
2)
Zo ben ik noch al nieuwsgierig naar 't R o l a n t s l i e d ; de H e e m s k i n d e r e n ,
3)
W i l l e m v a n O r i n g e n , L a n c e l o t (M o r i a e n , P e r c h e v a l ),
4)
Pantonopeus, Floris, Reynaert , Maerlants Strofiese
4)
G e d i c h t e n , V e l d e k e 's L i e d e r e n ; B e a t r i j s ; naar de D r a m a t i e s e
P o ë z i e en de B o e r d e n .
Maar vooral zou ik graag staaltjes hebben van de verschillende schrift-tiepen in
de M.E., van de ‘scholen’!
Dan, laat men vooral geven 'en bladzij uit verschillende van de oudste ‘Incunabels’.
Van hoeveel invloed is toch niet de uitvinding van de Drukkunst voor de Letterkunde
en z'n beoefening vooral, geweest!
Ook wil men graag merkwaardige platen en prentjes uit ouder en jonger tijd: zoals
e

de Voorstelling in 't Evangeliarium van Egmond, die in de 1 afl.

1)
2)
3)
4)
4)

Zie de Prospektus! - Vgl. nu de prachtige bladzij uit de Doctrinale, afl. 3. 'En klein fragment staat nu in afl. 2. - Twee andere in B o r m a n s , Chanson de Roncevaux.
Komt nu in afl. 2 voor.
Wordt in de omslag beloofd.
Wordt in de omslag beloofd.
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1)

voorkomt; en tekeningen van de abdij! en de prachtige S. Christophorus . Maar we
hopen op verscheidene andere noch:
Zo op de afbeelding van de wereld, die de Natuurkunde van 't Heelal door Broeder
2)
Geraert verduidelikt. Op prenten van 'et damspel, en 't schaakspel , waarop zo vaak
in de romans wordt gezinspeeld. Op fieguren van M.E. ridders en edeldames; van
Fergute de boer, van Alexander vechtende; van Jan van Ruusbroec syne werken
3)
4)
in was schrijvende ; van 't steekspel, naast de aanval op de wal van Jherusalem .
Maar ook rekenen we op kariekaturen, b.v. waar R e y n a e r t bij te pas komt; of
de helse ‘viant’.
Bij C a t s verwachten we prenten uit de zinnebeelden b.v.; bij 't V o o r h o n t de
Platen van 1621; bij J a n K l a z e n de tekeningen van ‘Troost’; bij de
Amsterdamsche Schouwburg 'en paar afbeeldingen. En zouën zelfs platte gronden
voor 't goeie verstand van veel zaken - ik denk aan W a r e n a r , aan Vondels
Hekeldichten - niet veel afdoen. Bij de L i e d e r e n rekenen we op M.E. muziek.
Dan komen bij dit soort illustrasie zeer geschikt tietelplaten van Liederboeken en
Psouters en Pamfletten.
Ook zijn van veel interesse de ‘T o n e e l - a f f i c h e s ’; van de O p e r a vooral;
niet alleen de oudste, maar ook merkwaardige uit later tijd.
En in onze tijd, nu grafologie zovelen piekeert! wil men wel 'ris 't schrift zien van
befaamde personen. Bij de keus van die autografen moet men ook letten op die
gedeelten waar frappante tekstveranderingen in voorkomen die kijk geven hoe 'en
5)
dichter vaak óver-denkt en wijzigt.
En de P o r t r e t t e n van beroemde mannen trekken evenzeer. Men wil wel 'is
zien hoe Bredero (de altijd verliefde joligert) er uitzag. En - die de kop van Van
Lennep aankijkt - merkt de grappige ouweheer in z'n schrijven: 't is er mec als met
anekdoten van beroemde lui: eén zo-éen is beter als honderd volledige deftige
6)
levensbeschrijvingen.
Zo hoop ik dus op de ‘kopstukken’ van de voornaamste letterhelden ook; de tiepes
7)
van hun tijd en hun volk. Vader Cats, Huygens, Jan Vos, Asselyn, van Effen ,
7)
7)
Wolff -Deken, Erasmus, Coornhert , Hooft, 'en paar ‘Nil-isten’. En ook...'en portret
van de auteur van dit werk.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
7)
7)

Zie de Prospektus.
Staat er geen mooie in de Lancelot? Leveren de ‘Kalendaria’ niemedal? Wordt in de Pr. beloofd. - Zie alvast Oud-Holland 1894.
Is in de Prospektus gegeven. - En in afl. 3, nu afgedrukt; 't waarom begrijp ik niet. Ik herinner aan 't Staringse: ‘Wy schuilden onder drupplend loover’, en ‘Nu zwegen koelte en
lentedroppen’, vgl. Staring, ed. Beets, Inleid. Zie b.v. ook B o r g e r , Dr. Muller, Meded. Mij.
Ned. Lett. 1892, blz. 7, 10. Vgl. Kruseman, Gesch. v.d. Boekh.
Ik herinner aan H o f d i j k s Leven, in de Levens van de Mij. van Letterkunde!
Deze staan al in de Prospektus.
Deze staan al in de Prospektus.
Deze staan al in de Prospektus.
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Voor 'n klein gedeelte wordt dit in de Prospektus beloofd. Ik schrijf mijn verlang-lijst
hier omdat 'et me voorkomt: ook in 't illustreren van 'en Letterkunde moet siesteem
wezen; en - 't schijnt mij toe dat hier vrij veel in 't wilde weg, zonder 'en eerst goed
doordacht siesteem, is bijeengebracht en uitgegeven wordt.
Evenzeer moet er - dunkt me - siesteem zitten in de ‘verluchting’: dat men de
diedaktiek inleidt met 'en initiale van Maerlant, is begrijpelik, evengoed als er bij de
historie van Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland er een staat uit de ‘Spiegel
Historiael’. Zou zo niet eigenaardiger bij de I n l e i d i n g 'en mooie letter uit een van
de eerste Incunabels gepast hebben? Al erken ik dat die uit Van den Veldes Spieghel
der Schrijfkonste niet oneigenaardig is. Alleen hij is van 1607; dus van late
dagteekening noch al!
1)
Zo past wel bij de M.E. epiese zangen de - ongelukkig verkleinde - initiale van
de roman van Heinrie en Margrieta van Limburch - maar daar 't eerste tijdvak over
de oorsprong van die Epiek handelt, zou éen van ouder datum beter wezen! Zo
hopen we bij de L i e d e r e n dergelijke uit Liederhandschriften te zien.
Dan herinneren we ook aan de gekadreerde bladzijën van hss., waarvan sommige
zich wel voor dit boek zelf eigenen!
De eerste aflevering met de Prospektus belooft veel: de bewerking is goed; zie eens
S. Christophorus uit Der Naturen Bloeme. 't Staat naast, m.i. zelfs in de meeste
2)
gevallen, boven die in 't buitenland . Fijn zijn ze uitgevoerd, op flink papier, met
goeie letter: aangenaam ook voor 't oog.
Om de Platen alleen koopt men 't werk al! Als men voortgaat zoals men begon
met deze bewerking, dan wordt 'et een prachtuitgaaf.
Maar in hemelsnaam geen verkleiningen van oude platen: dat doet 'et effekt
e

minstens voor de helft verliezen. Zie maar eens de 9 plaat: miniatuur (verkleind)
uit het handschrift van Veldeke's Eneïde.
En hoe wil men van 't M.E. schrift 'en goed iedee krijgen op plaat 24!
De tekst is voor 't grote publiek allereerst. De schrijver oriënteert de lezer vooraf:
3)
de algemene toestand wordt beschreven, de tijd, waarin de ‘dichters’ leefden; in 't
kort, maar sterk de hoofdzaken latende uitkomen karakterieseert hij de dichter en
4)
wat deze dichtte ; ook of 't indruk op 'et volk gemaakt heeft; en hoe lang
herinneringen er aan voortleefden.
Toch zijn m.i. de M.E. romans veel te breed behandeld; de indievieduele

1)
2)

Wat 'et hele effekt sterk benadeelt.
Zie eens de bekendste: König, Deutsche Literaturgeschichte mit .. Bildnissen und erläuternden
Abbildnngen im Texte und...zum Teil farbigen Beilagen auszerhalb des Textes, - Le Bibliophile
Jacob, Sciences en Lettres au Moyen Age, - Bilderatlas z. Gesch. d. Deutschen
2

3)
4)

Nationallitteratur von Dr. Gustav Könnecke, Marburg, Elwert 1894 .
Inleiding, blz. 2.
blz. 39.
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auteurs kennen we niet; niet van elk verhaal moest daarom de inhoud meegedeeld.
Was 'et voor 't grote publiek niet veel beter geweest in één geheel de inhoud van
al de romans te vertellen; met verwijzing in de noot in welke 't ene of 't andere
voorkwam? en in 'en eerste noot 'en ‘resumé’ van de wetenschappelike indeling die nu in de tekst staat?
Zo waren voor 't Publiek de onderscheiden romansoorten beter gekarakterieseerd.
Dit had ook 't voordeel gehad dat de verspreiding van de verhalen over Europa beter
was uitgekomen: 't internasieonale er van, en de verhouding van de nederlandse
tot de andere had duideliker als nu kunnen blijken.
In de noten geeft t. Br. de ‘litteratuur’; 't belangrijkste geschrift van 't bijkomende,
1)
't meest verwezen naar 't werk waar 't overige te vinden is : zó, met deze praktiese
manier van doen, schrikt de gewone lezer niet door de veelheid van tietels af, en is
2)
de studieman toch voorzien. Vaak evenwel staan er twedehands-boeken bij :
misschien om naar vrij algemeen bekende boeken verkrijgbaar door 't grote Publiek,
te verwijzen? Anders staan ze wel wat vreemd tussen al die andere geleerdheid.
Die geleerdheid, dat is 't fort van het boek, daarin zit 'et meer als in de iedeeën
over onze mooie woordkunst zelf. De Teorie daaromtrent in de Inleiding is wel
aannemelik, maar - waar de Indéling begint, komen al de ouwe iedeeën weer boven,
zoals in misschien alle tegenwoordige litteratuurgeschiedenissen, die noch altijd de
oude indélingen hebben. Nu zou 't onbillik wezen alleen déze litteratuurgeschiedenis
daarom te veroordelen; 't is hier ook de plaats niet om de andere in-deling uiteen
3)
te leggen , ik wou er hier toch even op wijzen.
't Gevolg is dat regels als deze tot de litteraire kunst worden gerekend:
Kersten man, wats di gesciet? ‖ Slaepstu? hoe, ne dienstu niet ‖ Ihesum
Cristum dinen here? ‖ Peins, dogede hi dor di verdriet, ‖ Doe hi hem
vangen ende erueen liet, ‖ Int herte steken metten spere? ‖ Tlant, daer
hi sijn bloet in sciet, ‖ Gaet al te quiste, alsmen siet: ‖ Lacy, daer en is
gene were! ‖ Daer houdt dat Sarracijnse diet ‖ Die Kerke onder sinen
4)
spiet ‖ Ende doet haer groet onnere, ‖ En de di en dunkets min no mere .
5)

En deze, uit 'en verhaal , waar Gervinus van zegt:
‘Eine so liebliche Erscheinung, wie wir deren wenige haben, so
freundlich erzählt, so mild gehalten, wie man nur immer einen solchen
halb mährchenhaften Gegenstand behandelt sehen möchte.’
Floris sprac: ‘Nu heb ic u vonden! ‖ Mine bliscap es nu te desen stonden
‖ So groet, dat iet geseegen niet ne mach. ‖ Sint cam die lede dach, ‖
Dat men maecte

1)
2)
3)
4)
5)

Zo Pio Rajna voor de frankiese romans.
W i t k a m p , Gesch. der XVII Nederl.; en H o o f t v a n I d d e k i n g e uit Jonckbloet!
Naar dezelfde metode, als die 'k voor de Spraakleer aanwees, hiervoor blz. 53.
M a e r l a n t , Van den Lande van Oversee, vs. 1-14.
Floris ende Blanchefloer, ed. Moltzer, vs. 3112-3167.
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tuschen ons een gesceet, ‖ Hebbe ic gedoget menich leet: ‖ Nu es mi
mine pine wel vergangen. ‖ In groten sere ende in langen ‖ Hebbie
geweest ende in groter noet ‖ Dor uwen wille ende wel na doet.’ ‖ ‘Floris’,
seitsoe, ‘sidi dan dit, ‖ Die weder mi sprceet ende neven mi sit? ‖ Ic sie
wel ende kinne dat giit siit, ‖ Dien van mi nam u vader dor niit ‖ Ende ter
Montorien sende ter scolen. ‖ Ic soude u houden harde in dole ‖ Ende
over harde onvroct, ‖ Geloefdi, dat iet was in minen moet ‖ Dan rouwe
ende seer nacht ende dach ‖ Sint dat ic u niet ne sach. ‖ Mi wondert harde
in minen sinne, ‖ Bi welker lust gi siit comen hier inne, ‖ Ic waent al bi
gokelien es. ‖ Nu vruchtie ende ben in twifele des, ‖ Dat Floris niet es,
die bi mi sit. ‖ Wat seg ie? Ic kenne wel, hi es dit. ‖ Soete vrient, keert u
hare te mi.’ ‖ So wie sore hadde geweest bi, ‖ Ende gesien de bliscap,
die de kinder ‖ Met cussen ende helsen hadden ginder, ‖ Die bliscap
ende dat grote spel, ‖ Hi wacr te rechte scaldich wel ‖ Te geloven an den
sone Veneris, ‖ Die rechter ende god van der minnen is. ‖ Doe togede hi
haer siin vingerliin; ‖ Die doget, die lach ant stenekiin, ‖ Hoe nuttelic ende
hoe goet het ware, ‖ Dat seide hi ende vertellet hare. ‖ Doe begonste soe
tellen, wat haer was gesciet ‖ Van dien, dat hise liet ‖ Ende haer ter scolen
ontvoer, ‖ Tote diere wilen, dat hise bevoer ‖ In de stat te Babylonien
ende si te samen ‖ Boven in den hoechsten tor camen. ‖ Clares was wiis
ende van sinne, ‖ Ende decte harre tweer minne, ‖ Ende was emmer
begrepen in dien, ‖ Dat si gerne hadde gesien, ‖ Dat verholen ware bleven
‖ Die minne, die de kinder dreven, ‖ Alse van haer selve ware. ‖ Soe gine
dicken te hem ende si te hare, ‖ Ende aten ende dronken al te samen, ‖
Dats dander joncfrouwen niet vernamen, ‖ Ende hadden te gader haer
dachcortinge.
En - ook regels als deze:
Och! wat jammer ende wat rouwen ‖ Sal men hier saen mogen
scouwen, ‖ Ende hoe swaer een ongheval! ‖ In weet hoe ict ghesegghen
sal. ‖ Mi wondert dat die van der stat ‖ Nie alle daer om en bliven mat, ‖
Om alsoe scadelike sake. ‖ Droeve sere ende tonghemake ‖ Waren si
tallen tiden voert; ‖ Noit en was daerna in die port ‖ Bliscap, want hoe
mochtet wesen? ‖ Nu hoert hoet quam te desen, ‖ Ende hoe die wijch
daerna verghine. ‖ Nemmermeer en hoerdi dinc ‖ Soc droeflec onder een
ende ander. ‖ Dat voersproken heeft Cassander ‖ Moet ghescien in corter
tijt. ‖ Men hielt den vrede sonder nijt; ‖ De XXX daghe leden; binnen desen
‖ Die ridders die sijn alle genesen. ‖ Menech man hevet grote joye, ‖ Dat
hi ten vreseliken tornoye ‖ Des anders daghes wesen sal, ‖ Daert
ghesciede dat ongheval. ‖ Ter quader tijt was hi bestaen ‖ Ende gheëndt
ende voldaen. ‖ Andromaca hiet her Hectors wijf, ‖ Die scoenste die doe
hadde lijf, ‖ Soe edel was sie ende wel gheboren, ‖ Van hovescheiden
hadde si te voren ‖ Haren man ghetrouwe, ende dat was recht. ‖ Si hadde
vore tgrote ghevecht ‖ Twee scoene kindre bi her Hectore: ‖ Landoniaca
ic deen noemen hoere, ‖ Te dien tide waest out vijf jaer. ‖ Darijs segt over
waer, ‖ Dat edelijc was ghemaect, ‖ Blont ende wit ende wel gheraect, ‖
Ende van andren kindren bloeme. ‖ Nu hoert hoe ic dat ander noeme, ‖
Also ict in boeken vant: ‖ Astionaca waest ghenant; ‖ Het en was maer
twee jaer out, ‖ Doen hem die wile wert onhout. ‖ Hoert wat daer toe was
bracht, ‖ Recht op den selven nacht, ‖ Doen die vrede inde nam. ‖ Dleet,
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dat der vrouwen te voren quam ‖ Mochte haer des sinnes doen verwerren.
‖ Die gode toeghdent haer van verren, ‖ Beide bi tekene ende bi droeme:
‖ Dies nam si herde goede goeme. ‖ Om hare scade, om haren rouwe ‖
Des nachts ghedoechde die vrouwe ‖ Pine, jammer ende
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verdrict; ‖ Want dies en twifelde haer niet: ‖ Vaert her Hector uut ter
battailien, ‖ Hi blijft doot sonder faillien, ‖ Ende hi die plaetse niet en rumet,
‖ Eer hi doot van den orsse tumet. ‖ Andromaca was seker das, ‖ Want
nare te vore comen was; ‖ Dies was si utermaten sere ‖ Verdroevet int
herte om haren here, ‖ Ende dat en dochte mi gheen wonder; ‖ Want si
seit hem al besonder: ‖ ‘Here,’ sprac si, ‘hoert herwaert: ‖ Van ere dinc
ben ic vervaert ‖ Soe sere, daer ic ligghe bi u, ‖ Dat mi te moede es al
nu ‖ Als of mijn lijf soude vergaen. ‖ De gode dedent mi verstaen, ‖ De
dinc, daer ic om ben onblide, ‖ Dats dat ghi niet en vaert ten stride. ‖ Sijt
seker dies ende onghehoent, ‖ Die gode hebbent mi vertoent, ‖ Eest dat
ghi heden comt dare, ‖ Men bringt u doot op ene bare. ‖ Der gode raet
en wille dat niet, ‖ Dat die dinc aldus gheschiet, ‖ Ende ghi aldus verliest
u leven. ‖ Selc teken hebben si mi ghegheven, ‖ Eest dat ghi ute ten
wighe rijdt, ‖ Dat ghi blivet doot in den strijt. ‖ Na dien dat ic u segghe
hier of, ‖ En vaert niet sonder minen orlof, ‖ Ende laet u hier af bevroeden.
‖ Voer alle dinc seldi u hoeden ‖ Te doenc, gheloefdi mi, ‖ Dat jeghen der
1)
gode wille si.’
Maar de volgende worden niet mee geteld:
Jefta dae ieer wreeth wirdeth, ende di hera hengher wr dat land faert,
.... hwanneer dat kynd is alle stocknaken, iefta huuslaas, ende dan dio
tioster niewel nacht ende di truchkalda winter toekomt, soe faert
allermannic oen syn hoff, ende in zyn huus, ende oen warma gaete, ende
dat ber wilde diaer seect des birghes hly ende den hoella baem, aldeer
hit dat lyf oen bihalde, soe weineth ende scryieth dat onierigha kynd, ende
wypt dan syn nekeda leda, ende is huuslas, ende syn faedir, deer him
reda sculd iens den hongher ende den kalda niewel winter dat hi so diaepe
ende soe dimme mey dae flouwer neilum is vndir eke ende vnder molda
bisletten ende bitacht, soe moet dio moeder dis kyndes eerwa setta ende
sella, omdat hio ple ende plicht aech, alsoe langhe als het onierech is dat
2)
hit oen froeste ner oen honghere wrfaere .
't Is waar, dit zijn Wetten; maar toch:
Poezie schuilt overal
't Is de vraag maar wie ze al
Wie ze niet kan vinden.

En ondanks die poetiese Wetten komt men er dan toe om te schrijven.
‘Gemoed en fantazie werden weinig getroffen.....
De platte bodem, de sombere hemel, het zwalken op meren en plassen, staalden
spieren en zenuwen, maar oefenden geen invloed op de ontwikkeling van den
3)
schoonheidszin.’
Miskent men hiermee niet de Nederlanders? Of - waarom viel dan Romantiek
4)
hier zo in de smaak?
1)
2)
3)
4)

Uit Historie van Troie, vs. 2246 vv.
e

Oudfriese Wetten II, 124/5: 2 landrecht.
Blz. 20.
Denk aan de Arthur-romans, aan Cats z'n popularieteit, zie hiervoor, blz. 83/4.
b

Aan de telkens weer opkomende ‘Romantici’. Vgl. ook blz. 212 ; - en v.d.B., T. en L. II, 132
vv., 137.
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Zou 't ook kunnen wezen dat men al te veel o n n a s i e o n a l e na-doen-kunst
aanpreekt, en die anders deden en doen, eenvoudig doodzwijgt? Dat men
dientengevolge 'en indeling maakt die voor dit laatste zo uitstekend geknipt is?
Is dat ook niet de oorzaak waarom men ook noch 't S t i c h t e l i k P r o z a
u i t z o n d e r t ? Wáár is: ‘während...der Poesie des M.A. in den letzten jahren die
aufmerksamste liebevollste Pflege zu teil ward, hatte sich die Prosa fast keiner
1)
Beachtung zu erfreuen’.....
2)
En toch is daarin minstens evenveel, zo niet meer mooi als in de voor Poezie
versleten Mndl. rijmelarij. Lees eens Het ware Koningschap, ‘uit eene driekoningen
preek; uitmuntende door innige vroomheid, keurige taal en liefelijke welsprekendheid,
3)
het schoonste stuk proza misschien uit geheel onze letterkunde’. Of dit uit de
4)
Limburgsche Sermoenen:
Nemt met v vire hofsche joncfrouwen die v helpen besien wies v
gebreke. Die ene sal wesen w i s h e i t , dandere o n d e r s c h e d e n h e i t ,
die derde g e n u g d e ende die virde m i n n e ......
Dese vire edele joncfrouwen gaen dit verwent bedde maken, met groten
ernste, onder dien scade van dien wingarde, op dien claren borne der
karitaten, neder die oliuen, tenden dien vigboem, op die violen ende op
die goutblumen, onder die lilien en die bedoude rosen......

1)
2)
3)

P f e i f f e r , Deutsche Mystieken, Einleitung.
Zie vooral daaromtrent de t o e s p r a a k van prof. A c q u o y als Voorzitter van de Maatsch.
van Ned. Letterk. in 1891. - Handel. en meded. 1892, blz. 25-46.
Zoals van V l o t e n -zelf schrijft. Zie 't stuk in zijn ‘Verzameling Mndl. Proza’ (1851), blz. 76*
e

o

tot 80*, uit XIV -eeuws hs., 12 , Kon. Bibl. - In dezelfde trant t e W i n k e l Gesch. d. Ned.
Letterk. I, 547.
4)

e

Ed. Kern, blz. 543-546. Lees verder de 2 Preek, blz. 189, vv.; - ook in de Maasgouw I, 25.
En lees ook noch 't Leven van Jezus, ed. M e y e r , b.v. Hoofdstuk 115 (ald. blz. 98); of 135
(ald. 117) of 183 (ald. 170); waarvan M e y e r schrijft ‘men wijze mij, in Maerlant, Melis Stoke
of Jan van Heelu, eene taal aan, gelijk aan die b.v. waarin onze schrijver de ontmoeting van
Jezus met de samaritaansche vrouw, de gelijkenis van den verloren zoon, of de opwekking
van Lazarus... verhaalt.’
T e W i n k e l durft ‘het gerust een voorbeeld van helder en ongekunsteld Dietsch proza
noemen, boeiend door frischheid en natuurlijkheid, zonder ooit tot platheid te vervallen, zoodat
de verheven eenvoud der evangeliën misschien in geene enkele andere nederlandsche
vertaling, van welken tijd ook, zoo duidelijk uitkomt als in dit geschrift. Vooral de op zichzelf
staande verhalen, de gelijkenissen, zijn zoo boeiend verteld... Opmerkelijk is het dat de taal
zooveel minder van onze... spreektaal afwijkt, dan die welke wij ook in de meest prozaïsche
rijmwerken der M.E. vinden ....’!
Dan noch 't proza van R u u s b r o e c k , ‘nederlands besten prozaschrijver uit de M.E.’; van
G e e r t G r o o t e ; van J o h a n n e s S c h u t k e n ; van T h o m a s à K e m p i s ; van
‘d'onbekende clerck geboren bi der zee wt onse laege landen; van ‘Jan van Rode(?)’. - Lees
de Ontaarding der Kloosterlingen (v a n V l o t e n , Proza, blz. 69*), over 'en oosterse reis
(ald. 69); over Simon de Toveraer (ald. 101); over de zeven zakken (ald. 219); van 't merkelic
dinc (ald. 294), enz., enz. Ten slotte, vergelijk eens de rijmregels in 't Vaderl. Museum V (1863), blz. 317 v.v., met 'et
Proza van G e e r t G r o o t e , dat Moll uitgaf. (Verhand. Kon. Akad. Letterk. XIII (1880), blz.
99.)
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Als dit bedde aldus gemact es, so halense die verwende brut met groter
joien ende helpense slapen sutelike met haren edelen Brudegome. Minne
helpt har op, ende genugde dectse ende luct har doegen; ende si rasten.
Dus wert die sile behelst ende gekust van haren Geminden, diense so
begerlike ende so doientlike begert heft, ende dan helst sine weder ende
niet har sins, met eenre starcker begerden. ‖ Nu es minne sorgueldech,
ende steet op ende set wisheit ende onderschedenheit ten vuten van
desen bedde; si gebit hen dasse swigen ende silentie houden, si geft hen
twee quespele ende heit hen dasse die vligen ende die moggen weren
ende tgestof dat van din blumen rist, dats op dit verwent bedde dar die
brut op rast, nit en come. Dus verwendelike rast die verwende sile met
haren edelen Brudegome, ende wert dorvloit met groter genugden. ‖
Minne gebiet din wagtere dat hi swige ende slape, ende gebiet din loueren
van din twigen dasse hen nit en ruren nog en stoten. Aldusgedanen vrede
mact minne in desen boegart, ende in desen gebrukene legt die verwende
sile ene halue wile van dien dage. Hoert, gi vrint ons Heren, die mint ende
begert, war ombe ic seege e n e h a l u e w i l e dis dags. Al gaet die
verwende sile in desen geuuelne al haren tijt, nogtan en duncket hare
niet dan ene halue wile. ‖ Wisheit wiltse wecken, ende segt dasse hare
wislike houde. Onderschedenheit helpt hare, ende segt dasse hars selfs
bedorue, wantse jonc es ende nog lange leuen mag. Dit clagt genugde
der minnen, ende minne heetse swigen. ‖ Binnen desen ontwaect die
gemene wagtere - want hi was ontslapen. - Hi ombesiet heme wredelike,
ende rupt die wisheit ende vragt hare war ombe sin nit en weede. Wisheit
segt dat har minne verbode. Onderscedenheit troest desen wagtere ende
segt, daer en sie dan guet gesciet, ende al metter minnen rade. Dese
vresende wagtere segt dat hi sag ene brune wolke naken desen boegarde,
ende hi ontsiet heme van ongewedere. ‘Entruwen,’ segt wisheit, ‘dis selfs
ontsie ic mi oec.’ Onderscedenheit segt: ‘So mogen onse cledere netten
ende onse bedde selewen! Deus, wanneer sal onse joncfrouwe
ontspringen?’ Vorgte ontsiet hare van ongewedere, ende knide neder
ende kitelde die verwende sile onder die vute, ende si ontspranc met
enen starcken sugtene ende met enen ongetemperden sinne, ende
iamerlike clagende, met ongehorden carmene, ouer haren lighame. Si
begert dat mise dode van sondeliken werken, ende bit dat mise verhange
in geesteliken begerden, bi dien dat hare so vele gebrect ende si ontfaren
waende wesen. ‖ Deus, die verwende scle, die in derre groter joien was
ende dus haestelike gewect wert ende in al so groet jamer weder valt,
sekerlic dats wale tontfarmen. Nu swigt genugde al stille, ende minne
besitse; onderschedenheit drogt har doegen, ende wisheit heetse swigen;
hope geloft har thus te ledene, ende segt, har en sal engeen arg geschien;
minne geloft hare, si salse setten darse niman wecken en sal, mar darse
ewelike hars Lifs gebruken sal, met volre genugden, sonder wederseggen
van eneger erderscer saken.
Zet men blijkbaar in de praktijk noch niet te veel voorop: dit is mooi, dit is kunst?
oordelende, en vooral veroordelende daarbij met 'en zogenoemd ‘klassiek’ ‘gevormde’
1)
‘smaak’ ?!
1)

Denk ook aan Shakespeare; - en hoe lang 't duurde vóór wat hij uitte, door classici c.s. voor
kunst werd erkend!
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En ziet men dit noch altijd over 't hoofd?
Dat zal uitkomen, als men ook bij deze studie zal uitgaan van 't nú.
'Et tegenwoordige waarnemend in à l z'n o m v a n g , in à l z'n
v e r s c h e i d e n h e i d , moet gekonkludeerd:
àlle uiting van menselike geest kan ‘kunst’ wezen.
Veel onder dat proza: in die Wetten, in die Preken is k u n s t - al is 't 'en andere
dan wij in de regel ‘goutéren’, al is 'et M.E. kunst. Evenzeer is eigenaardig dat ‘de werken van Nederlanders, die in vreemde talen vooral Latijn en Fransch - schreven, niet buiten de grenzen’ van de geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde worden ‘gestoten’, maar dat van de Friese geen
gewag wordt gemaakt. En voor Gysbert Japix geef ik 'en massa Nederlanders kado!
Of komt dit omdat men wel vreemde buitenlandse talen aan de Akademies
bestudeert, maar geen vaderlandse volkstalen, dan bij wijze van toegift?
Heldenzangen zijn toch ook ‘kunst’? - ze waren er bij de Germanen, ‘zelfs’ - 't
woord is van t. Br. - bij de Hunnen; waar zijn onze heldenzangen, die ‘kunst’ zijn?
Is 't dus wel waar dat ‘kunst’ 'en ‘hoogen trap van bloei’ bereikt alleen als ‘de
maatschappij, waarin ze zich poogt te ontwikkelen, haar zorgvuldig bewaakt en
1)
beschermt?’ De oude heldenzangen zijn ons niet bewaard, maar 't al of niet bewaard
blijven is toch geen kunstkriterium? En hoe is 't met de Edda's? Werden die ook
beschermd door de Mij.?
Zo komt de vraag bij me op of iemand kunstenaar is ‘die zich richt naar den smaak
van hoorders of lezers uit zijn kring? of omdat hij voor zichzelf voelde: 't uitwerken
van erotiese schilderingen, de tekening van Eneas z'n pronkbed, van Dido's slapeloze
nacht, van haar overpeinzingen na het avontuur op de jacht ondervonden; van de
2)
afzichtige Sibylle, gerechten, en bruiloft, - is meer naar mijn smaak.
Bij de beoordeling van 't vroegere moet van 't nu uitgegaan: als nu iemand eens
over Willem I gaat dichten, bewijst dit dan iets voor 't voortbestaan onder 't v o l k
van zijn naam en tradietsie; en nú met 'et onderwijs-van-nu, in de vaderlandse
historie, altans meer als toen: daarom komt bij me twijfel boven als ik lees: ‘De
nederlaag der achterhoede van Karels leger in de bergpassen der Pyrenaeën (778)
maakte zulk een diepen indruk, dat men drie eeuwen lang dit onderwerp door de
3)
zangers behandeld vindt’.
En zo moet men dunkt me, wel wat skepties wezen tegenover beweringen als
4)
5)
omtrent Veldeke voorkomen. 't Is 'en bluf van die ouweheer met grijs haar ; ook
hier is 't geweest: niet dat-ie zelf 'en liefje heeft, hij stelt 'et zich maar voor.

1)
2)
3)
4)
5)

Blz. 1.
Blz. 39.
Blz. 13.
Blz. 41.
Blz. 40.
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'En paar kleinigheden noch toe. Bij de Egmonder klooster-zaken had P o l s ,
B o n d a m , F r u i n e.a. niet mogen ontbreken, vgl. Fruins Bijdr. VIII (1894). Evenmin
F l a m e n t , in De Katholiek 1888. En er had bij dat Evangeliarium wel even aan 't
1)
Kruis mogen herinnerd, waarover L o g e m a n en C r a m e r schreven.
Ook was de opmerking niet onaardig geweest dat de biograaf van St. Herman
Jozef, 'en Keulenaar die in Friesland schoolgegaan had, klaagt over de vele klassieke
2)
‘heidense schrijvers’ die ze daar lezen .
Maar zeker moest attent gemaakt op 't interessante artiekel van W i l l e b r o r d
v a n H e t e r e n in het Jaarboekje van Alberdingk Thijm, voor Nederl. Katholieken,
1893, 113-146.
Dan, we kennen toch ook noch iets meer als de kloosterbieblieoteek van Egmond,
e

en die van Windesheim, en St. Barbara te Delft, welke laatste trouwens tot de XIV
e

3)

en XV eeuw horen.
T. Br. had - in 'en noot altans zeker - moeten verwijzen naar die van Mariengaard
bij Ferwerd, en van Wittewierum in Groningen, waarvan ik de ‘catalogi’ hier laat
volgen.
e

In 't eerste klooster vond men in de XIII eeuw zoals men kan opmaken uit de
Vita Sibrandi:
Persius, Juvenalis, Virgilius, Oracius, Ovidius, Boecius,
P r u d e n t i u s , Aurora (van Petrus de Riga 1191), A r a t o r , S e d u l i u s , F l o r i d u s
a s p e c t u s (van Lambertus, ± 1120), J o b en T h o b i a s , L i b e r V e t e r i s a c
Nove Legis, Gregorius, Ambrosius, Augustinus, Jeronimus,
B e r n a r d u s ac aliorum sancte ecclesie doctorum, P s a l m i D a v i d i s , C a n t i c a
4)
C a n t i c o r u m met ‘Explanaciones’, Annales, Sermones, oude kerkliederen, enz.
e

5)

In Wittewierum had men begin van de XIII eeuw:
‘auctores E t h i c o s , O u i d i a n o s , V i r g i l i a n o s , S a t i r i c o s ’, en andere
dichters; metriese kerkelike werken als ‘A u r o r a m , S e d u l i u m , T h e o p i s t a m ’,
en dergelijke, ‘P r i s c i a n u m m a i o r e m e t m i n o r e m , P e t r u m H e l i a m ’,
en andere; en Kortbegrippen van de spraakkunst, en van de dialektiek, (‘S u m m a s
a r t i s g r a m m a t i c e . . e t s u m m a s d y a l e c t i c e ’) die Emo en z'n broer
hadden geschreven in Parijs, Orleans en Oxford, toen ze daar studeerden, en die
ze voorzien hadden met glossen ‘ex ore magistrorum’.

1)
2)
3)
4)
5)

Taal en Letteren III, 189.
Act. SS. Bolland. 7 April X, 685.
Blz. 28. Vgl. Moll, Kerkgesch. II (2), 237, vv., 261, 306, 309 noot; te Winkel, Gesch. Ned.
Letterk. I, 307.
W y b r a n t s , Vitae Abb. Orti S. Mar., blz. 173, vv., 180.
o

Vgl. Chron. Emonis, ed. Hist. Gen. 1886, blz. 150-171. Menco, Matth. Anal. II, in 4 ., 113,
121, 123, 125, 169.
Aardig is dat Emo ook vrouwen liet afschrijven, ald. blz. 167.
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Zo hadden ze uit Oxford ook geglosseerde ‘d e c r e t a , d e c r e t a l e s , l i b r u m
1)
p a u p e r u m , l i b r o s c a n o n i c i i u r i s e t l e g a l i s ’.
Blijkens aanhalingen waren er:
T u l l i u s ,J e r o n y m u s ,S e n e c a ,G a l i e n u s ,G r e g o r i u s ,A u g u s t i n u s ,
Aristoteles in Alexandride,in eneide Uirgilius,Cato,Ouidius,
Abo, Textus veteris ac noui testamenti, Scolastica historia,
Expositiones sanctorum patrum: Augustini super-Johannem,
e t b e a t i G r e g o r i i en van anderen.
D e d i f f e r e n t i a c r i m i n u m ,d e d i f f e r e n t i a u i r t u t u m p o l i t i c a r u m
et theologicarum. Tractatus de anima. Vitae patrum.
EnG r a d u a l e ,A n t i p h o n a r i u m ,Y m n a r i u m ,l e c t i o n e s m a t u t i n a l e s ,
missales familiarium missarum. Onjuist is dat de uitgaaf van Behaghel's Eneïde goed geslaagd is. De kenner van
't M.E.-Limburgs schrijft daarover: ‘afgezien van de wenschelijkheid en mogelijkheid
2)
eener zoodanige reconstructie, is de poging als volkomen mislukt te beschouwen’ .
B.H.
2. Na een halve eeuw, door TACO H. DE BEER, Aanteekeningen,
opmerkingen en verklaringen bij Waarheid en droomen. Culemborg, Blom
o

en Olivierse. Gr. 8 . (IV, 106 blz.). f 1.-.
Onderstaande beoordeeling is verdiend; de schrijver publieseerde die 't eerst in de
Spectator, en had de vrindelikheid die in Taal en Letteren te willen herdrukken.
3)

Ik ben dol op commentaren. Het is even nuttig als pleizierig werk. Nuttig (u t i l e ,
Lat.; u t i l e , Fr.; u t i l e , Ital.; u t i l , Sp. (spreek uit o e t i l e en o e t i l ) voor de minder
ontwikkelden; pleizierig (d u l c i s , Lat.; d o u x , Fr., enz. enz.) voor hen, die op deze
gemakkelijke en onzamenhangende wijze hunne geleerdheid kunnen luchten.
Naast ‘L e c h e f d ' o e u v r e d'u n i n c o n n u ’ en Schonck's ‘V e r m a k e l i j k e
s l a a t u i n t j e s ’ verscheen nu dezer dagen T.H. de Beer's N a e e n h a l v e
e e u w . A a n t e e k e n i n g e n e n z . o p W a a r h e i d e n d r o o m e n . Een beeld
te geven van den ganschen rijkdom van kennis, hier op enkele bladzijden
bijeengebracht, is werkelijk onmogelijk. Onwillekeurig vraagt men zich af, Gretchen
parodieerend, (zie blz. 22, waar het geheele woord p a r o d i e van gr. p a r a wordt
afgeleid; 'n kunststuk van etymologie):

1)
2)
3)

Vgl. daarover Prof. A c q u o y , Toespraak Mij. Ned. Lett. 1889, vgl. Versl. Meded. 1889, 32
vv., 45 vv.! - Moll, a.w. 264 noot.
Dr. K e r n . Vgl. Limb. Sermoenen, o.a. blz. 12, 24/5, 37, 67, 77, 112 noot, 165 noot.
O m n e t u l i t p u n c t u m , q u i m i s c u i t u t i l e d u l c i , zeggen de geleerden.
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Du lieber Gott, wie so ein Mann
So alles, alles wissen kann.

Reeds in de inleiding van den commentator zelven vinden wij van een boek ‘waar
het openvalt’ en aan den voet der bladzijde als noot: ‘a d a p e r t u r a m zeggen de
geleerden’. Mijn neefje, die in de laagste klasse van het Gymnasium zit, beweert
nu tot de geleerden te behooren. Hij leest Nepos a d a p e r t u r a m . Bibliografisch
belangrijk is de trouvaille van de beroemde encyclopaedie van M o r e r i s (blz. 5).
Op blz. 7 leeren wij dat ‘q u i b e n e l a t u i t , b e n e v i x i t ’ een verbastering is van
B e n e v i x i t , q u i b e n e l a t u i t ; en op blz. 8, dat Père-la-chaise 44 HA. groot
is. De zuivere uitspraak der vreemde talen wordt aangekweekt op blz. 11 en blz.
69, waar telkens bij Don Quichotte wordt gezegd: ‘Spreek uit D o n K i c h o t e .’ Wij
verbazen ons niet, dat de heer de Beer ook dát wist, als wij hem (op blz. 41) een
geheel onbekend Spaansch woord zien vinden: ‘S p a d a ’. Of moest er mogelijk
bijstaan: ‘Lees e s p a d a .’
A. propos van c y n i c u s , lezen wij, na een cursus in de grieksche wijsgeerige
stelsels, dat ‘de hond dus inderdaad door zijn geboorte een c y n i c u s is;’ terwijl
wij bij D.O.M. (blz. 27), vernemen, dat dit D e o O p t i m o M a g n o beteekent, ‘een
volstrekte superlatief’. De nieuwheid van het feit, dat m a g n u s een superlatief is,
zij den Redacteuren van M n e m o s y n e aanbevolen, evenals de vertaling (op blz.
76) van S u m t o t u s i n i l l o met ‘ik ben geheel in haar.’ Een bladzijde verder
(blz. 77) vinden wij een buitengewone litteraire merkwaardigheid, nam. L a d y
M o n t a g u e , ‘die brieven ‘schreef, zooals alleen mad. de Sévigné dat vermocht.’
Voeg daarbij - want wij willen door te veel te citeeren den leergierigen lezer het
genot niet rooven -, dat des commentators woorden dikwijls geheel zijn ziel uitspreken
over liefde, schrijven, tooneelkunst, reines du bal, galanterie, enz. enz. om te eindigen
met de verzekering, dat Hasebroek de elfde kerk te Amsterdam stichtte - dan blijft
ons slechts over een woord van dank te brengen voor dezen C h a o s , ‘de grondstof,
waaruit volgens de dichter, eenmaal het heelal werd gevormd’ (blz. 13).
1)
PHILOSOPHUS.
In den grond voelt het publiek alleen voor Romantiek. Wij moeten er dan ook op
verdacht zijn, het vuur, dat smeulende gebleven is, te eeniger tijd weer in groote
vlammen te zien losbarsten. Den eerste, die de vernieuwde formule, daarvoor
vereischt, gevonden zal hebben, wacht een groot succes.
A.A., Dilettantismen.

1)

Wijsgeer, eigenlijk begeerig naar weten, van Gr. φιλεῖν (beminnen) en σοφία (kennis).
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Kleine meedelingen over boekwerken.
Vorlesungen ueber die Menschen- und Thierseele von WILHELM WUNDT
Zweite uingearbeitete Auflage.
Ongeveer dertig jaar geleden verscheen de eerste uitgave van bovengenoemd
werk. Het bestond toen uit twee deelen en telde zoowat duizend bladzijden. Thans
is het zelfde werk in één deel verschenen en het telt niet meer dan vijfhonderd
bladzijden. Het verschil is niet daaraan te wijten, dat er dezen keer tweemaal meer
op een bladzijde staat gedrukt, maar daaraan, dat de lezingen over psychologie der
volken, over bouw en verrichtingen der zintuigen enz. zijn weggelaten.
De hooggeleerde schrijver kon er niet toe besluiten tot eene nieuwe onveranderde
uitgave zijne toestemming te verleenen. Het spreekt vanzelf, dat de hypothesen en
beschouwingen, welke hij in zijn jonge jaren had voorgedragen, hem thans in menig
opzicht niet meer konden voldoen. Dertig jaren geleden was de proefondervindelijke
zielkunde, welke thans in tal van laboratoria beoefend wordt, nog ter nauwernood
geboren; ten gevolge van wat Weber en Fechner hadden gedaan, was zij op het
program der toekomst geplaatst, maar zij werd nog in den regel met wantrouwen
en twijfel aan de mogelijkheid van verdere ontwikkeling begroet. Prof. Wundt zelf,
die thans de groote meester en gids van velen op dit moeilijk veld van
onderzoekingen is, had in die dagen aan de hand der experimenteele methoden
zich zelf nog op te voeden tot die mate van behoedzaamheid en dien graad van
vaardigheid, welke hem thans tot sieraad verstrekken. Het kan ons dus niet
verwonderen, dat de schrijver, volgens zijn eigen getuigenis in de voorrede tot deze
tweede uitgave, op het boek in zijn eerste gestalte terugziet als op een zonde zijner
jeugd, waaraan hij telkens op onaangename wijze herinnerd wordt, wanneer hem
door mannen, die van geestelijken groei geen besef hebben, de zoo langen tijd
geleden uitgesproken meeningen nog steeds worden toegedicht.
De oude editie is dus verouderd; voortaan mag Wundt enkel verantwoordelijk
geacht voor wat in deze tweede uitgave te lezen staat. Toch zijn niet alle
voordrachten geheel omgewerkt; elf zijn er met geringe wijzigingen behouden; de
auteur heeft gespaard wat te redden viel, omdat hij zich niet de kracht toekende
met de frischheid en levendigheid van vroeger wat eens goed gezegd was thans in
andere woorden te herhalen. Het geheele werk bestaat thans uit dertig voordrachten;
twaalf ervan handelen over onderwerpen, welke vroeger niet aan de orde werden
gesteld; voor verreweg de grootste helft mag het boek, schoon de oude titel
gehandhaafd werd, nieuw heeten.
Bij vergelijking bespeurt men, hoe ieder tijd zijn klimaat van meening heeft. Onder
den machtigen indruk van de door Darwin verkondigde afstammingsleer, heeft men
een poos beproefd de kloof tusschen dier en mensch zooveel mogelijk te dempen.
Na vruchteloos verbindende schakels te hebben opgespoord, is men er thans van
teruggekomen het verschil enkel gradueel te noemen. Mr. S.R. Steinmetz,
privaat-docent aan de Universiteit te Utrecht, wees er dezer dagen in zijne
inwijdingsrede met nadruk op, dat bij de lagere menschenrassen kannibalisme en
sexueele promiscuiteit worden aangetroffen, terwijl de hoogststaande diersoorten
zich juist daardoor onderscheiden, dat zij monogaam zijn en de exemplaren der
zelfde soort elkaar niet verslinden; indien er nogtans aan een overgang van dier tot
mensch te denken is, kan die overgang in zekere opzichten bezwaarlijk een
vooruitgang heeten. Welnu, ook in het vroegere werk van Wundt stonden de hoogere
dieren dichter bij den mensch dan in het boek, hetwelk ons thans wordt aangeboden.
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Thans pleit hij tegen Romanes, die met groote vlijt duizenden staaltjes van het
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denken der dieren heeft bijeengebracht. Wundt tracht aan te toonen, dat er in al
zulke gevallen enkel aan een werktuigelijk verloop van voorstellingen behoeft gedacht
te worden. Zoo behoeft het niet als een bewijs van verstand te worden aangemerkt,
wanneer een mier, die zich niet sterk gevoelt om geheel alleen een last te vervoeren,
de hulp van andere mieren inroept. Die kleine diertjes vormen immers een
maatschappij en zijn gewoon werk gemeenschappelijk te verrichten. Het is dus
volkomen natuurlijk, dat, als een last te zwaar wordt voor een mier, het gevoel van
vergeefsche inspanning de voorstelling van nietvergeefsche inspanning, van
verplaatsen van den last met vereende krachten, van helpende nestgenooten te
voorschijn roept. ‘Bij dit alles hebben wij enkel met voor de hand liggende
verbindingen van voorstellingen te maken.’ Maar, de mier roept andere mieren te
hulp. Is daarvoor niet een betrekkelijk hoog ontwikkelde mierentaal noodig en moet
het gebruik van zoo'n taal niet als een teeken van intellectueel leven worden
aangemerkt? Volstrekt niet, antwoordt Wundt; voor het zooeven genoemde doel
kunnen eenvoudige bewegingen dienen, welke zelve instinktmatige uitingen van
natuurdrift zijn en in dat karakter terugwerken op de gelijksoortige natuurdrift der
medeschepselen.
Zoo tracht Wundt, waar het het innerlijk leven der dieren betreft, de welbeproefde
grondstelling van het strenge natuuronderzoek toe te passen, volgens welke men
overal aan de eenvoudigste verklaringsgronden de voorkeur moet schenken. Meestal,
zegt hij, doet men juist het omgekeerde en leidt bij de dieren uit hooge vermogens
af wat evengoed een minder aanzienlijken oorsprong kan hebben. Hoe schromelijk
men op die manier de plank kan misslaan, kan uit een voorbeeld als het volgende
blijken. De verdienstelijke onderzoeker van het leven der mieren, Huber, nam aan,
dat een mier, die uit haar nest verwijderd en vier maanden later er weder in
teruggebracht werd, door haar vroegere metgezellen herkend werd; immers zij werd
in vrede opgenomen, terwijl andere mieren uit een vreemd nest, ook al behoorden
zij tot geheel dezelfde soort, verdreven werden. Welk een buitengewoon sterk
geheugen dus bij die kleine diertjes! Sir John Lubbock kwam op den gelukkigen
inval om door een proef te onderzoeken, of dat wel de juiste verklaring voor het
overigens goed waargenomen feit was. Deze schrandere man haalde mieren, welke
nog in den toestand van larven verkeerden, uit het nest en bracht ze er weder in
terug, toen haar ontwikkeling voltooid was: ook zij werden vreedzaam opgenomen.
Van herkenning van individuen kon hier geen sprake zijn; er moet iets zijn, hetwelk
aan al de exemplaren derzelfde kolonie toekomt, misschien een eigenaardige reuk,
waardoor het instinkt dier diertjes bepaald wordt om zich op een zekere manier
tegenover de nieuw aangekomenen te gedragen.
Dat bij hoogere dieren, zooals de postduif, die na langen tijd den weg terugvindt,
welken zij vliegende heeft afgelegd, of de hond, die na maanden zijn meester herkent,
een in sommige opzichten sterk geheugen wordt aangetroffen, wordt natuurlijk door
Wundt niet geloochend. Doch, zegt hij, de wet der spaarzaambeid verbiedt om zelfs
in de gedragingen van zulke dieren meer te zien dan men er noodzakelijk in zien
moet. Juist bij die gelegenheden, waarbij de dieren blijk zouden geven van verstand
of phantasie, indien zij het maar konden, bespeuren wij van hooger geestelijk leven
niet het geringste spoor. ‘Ik leerde mijn hond,’ zoo verbaalt Wundt, ‘een openstaande
deur op de bekende manier, door het drukken met zijn voorpooten, te sluiten, zoodra
hem het bevel: “Deur toe!” werd toegeroepen. Dat kunstje werd hem ingeprent bij
een bepaalde deur van mijne kamer. Toen ik hem later hetzelfde met een andere
deur van die zelfde kamer wilde laten doen, zag hij mij verwonderd aan, zonder te
gehoorzamen. Eerst met eenige moeite slaagde ik er in hem ook voor die tweede
deur af te richten. Van dat oogenblik af gehoorzaamde hij zonder meer aan mijn
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bevel bij een derde en vierde deur, als deze er maar eenigszins op dezelfde wijze
uitzagen.’
Misschien is iemand geneigd te besluiten, dat de hond zich thans het begrip: deur
had eigen gemaakt. Wundt niet alzoo. Woordelijk zegt hij het volgende: ‘Ik geloof
niet dat wij hier eene begripsvorming hebben aan te nemen. Veeleer is het klaar,
dat er enkel een band tusschen het bevel, de eigen beweging en het toevallen van
verschillende deuren was tot stand gekomen, waardoor de bijzonderheden dier
deuren in betrek-
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king tot de uit te voeren handeling waren uitgewischt. De individueele voorstellingen
waren door associatie van het overeenkomstige tot een algemeene voorstelling
saamgesmolten. Dat het hoofdkenmerk van begripsvorming, het besef namelijk dat
het bijzonder ding slechts als plaatsvervanger voor een veelheid van dingen gelden
moet, bij het dier voorhanden zou zijn geweest, daarvan bleek niet het minste. Van
het wezen van een deur had de hond ook voortaan blijkbaar slechts een zeer donkere
voorstelling. Toen ik hem beval een deur te sluiten, die naar buiten opende,
gehoorzaamde hij op de gewone manier en stiet dus de deur nog verder open; op
een toon van ongeduld herhaalde ik het bevel, maar ik kon niets anders van hem
gedaan krijgen, ofschoon hij kennelijk zeer ongelukkig was over het mislukken van
zijn pogingen. Eerst moest ik hem herhaalde keeren buiten de kamer brengen en
de deur van buiten laten sluiten, voordat hij er toekwam om, als het toetrappen aan
de binnenzijde mislukte, buiten de kamer met beter gevolg zijn poging te herhalen,
om echter dan terstond door krabben aan de deur weder toegang te eischen.’
Met dergelijke voorbeelden betoogt Wundt, dat onze intelligente huisdieren geen
begrippen vormen, niet oordeelen, niet redeneeren, om ten slotte de uitkomst van
zijn onderzoek aldus saam te vatten: in den geest van het dier grijpt enkel
werktuigelijke verbinding van voorstellingen plaats; apperceptie is het voorrecht en
de adelbrief des menschen.
Apperceptie! De term is helaas voor menigen lezer van Wundt's geschriften een
telkens wederkeerend struikelblok. En daarvan moet de schuld aan den auteur zelf
worden geweten, die verzuimt in kristalheldere woorden te zeggen, wat hij met dien
kunstterm bedoelt. Natuurlijk is apperceptie iets meer dan attentie, want deze kan
moeielijk ontzegd worden aan de kat, die op een vogel of een muis loert. Misschien
kan de zin van het woord het best aldus worden weergegeven: apperceptie heet
de attentie, welke met intellectueele werkzaamheid, met begripsvorming, oordeel,
redeneering, scheppende phantasie gepaard gaat. Of, om het anders uit te drukken:
apperceptie is de attentie van een denkend schepsel, in zoover het denkt.
Cartesius heeft de menschelijke ziel als een res cogitans, als een denkend wezen
gedefinieerd. Maar het zou een vooroordeel zijn te meenen, dat de mensch
voortdurend denkt. Integendeel mag men met Wundt aannemen, dat hij zelden en
weinig denkt. ‘Ontelbare handelingen, die, wat het effect betreft, met uitingen van
intellect op ééne lijn staan, danken haar oorsprong buiten twijfel enkel aan
eenvoudige aaneenschakeling van voorstellingen.’ Zoo is het inderdaad, maar
Wundt verzuimt voorbeelden te geven. Toch kan het zijn nut hebben er een paar
te noemen. Bij toeval ontdekt een dienstmaagd, dat een stilstaande klok weer op
gang komt door er tegen te stooten, dat een deur, die klemt, weer open wil, als zij
wat wordt opgelicht. Het resultaat is, dat zij voortaan, om de klok in beweging te
brengen, haar wat heen en weer schudt, om de deur te openen, haar een eindje
oplicht. Wij hebben hier niet met een vrucht van redeneering, maar enkel met een
verbinding van voorstellingen door ondervinding te maken. Of wel: een hond springt
tegen een gesloten tuinhek op, omdat hij bij zijn meester wil komen. Dit is geen
poging om het hek te ontsluiten; het dier geeft enkel op onstuimige wijze zijn
verlangen te kennen om niet alleen gelaten te worden. Maar terwijl hij zoo springt,
stoot hij toevallig met zijn neus tegen de klink, die omhoog vliegt; het hek slaat open
en hij holt den tuin in. Voortaan verstaat hij het kunstje om bij zijn meester te komen,
wanneer die achter dat hek verdwenen is. Maar hij begrijpt niet wat hij doet. Het
blijft hem een geheim, dat een klink dient om te sluiten en dat door het oplichten
van de klink het hek geopend wordt. Hij herhaalt eenvoudig de beweging, die
ongedacht eenmaal zoo'n goed gevolg heeft gehad. Tegenover een ander hek
geplaatst, dat op dezelfde wijze gesloten wordt, tracht hij niet de klink op te lichten,
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ofschoon hij haar wel met zijn snuit zou kunnen bereiken, maar springt in het wilde
omhoog. Het dier denkt niet en trekt daardoor minder vrucht van zijn ondervindingen
dan de dienstmaagd, die wel degelijk een tweede uurwerk, door heen en weer
schudden, eveneens zal trachten op gang te brengen.
Intusschen loopt ook de mensch voor een goed deel aan den leiband der
associaties. ‘Reeksen van gedachten, zegt Wundt, welke bij haar eerste vorming
een aanzienlijke intellectueele inspanning
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vereischten, worden, bij herhaling, steeds gemakkelijker, ten slotte geheel
werktuigelijk, doorloopen.’ Dit is natuurlijk winst, want de zoo bespaarde kracht komt
aan nieuwen intellectueelen arbeid ten goede. Slechts dan wordt er op het oogenblik
zelf gedacht, als de opmerkzaamheid den loop der voorstellingen beheerscht en
datgene, wat in het bewustzijn opduikt, vasthoudt of laat glippen, al naar gelang het
wel of niet tot bereiking van een bepaald doel dienen kan.
Het denken is dus gewilde bearbeiding van het materiaal, dat door associatio
idearum geleverd wordt en vermag niets zonder dat materiaal. Doch ten onrechte
wordt het door sommigen met associatie op ééne lijn gesteld. Zoo is een begrip
meer dan een product van eenvoudige associatie. Wundt tracht het onderscheid
op de volgende manier duidelijk te maken. Het beeld van een mensch vertoent zich
aan den blik van een hond. Hij heeft reeds meer menschen gezien. Ten gevolge
van de overeenkomst met vroegere waarnemingen herkent hij dus het beeld als
iets, waaraan hij gewoon is. Dit is noodig om het begrip: mensch te vormen, maar
het is niet voldoende. Er is een groot verschil tusschen een begrip en een
voorstelling, die als overeenstemmend met andere voorstellingen wordt gekend.
Slechts dan wordt het individueele beeld als dat van een mensch begrepen, wanneer
er ‘een plaatsvervangende waarde’ aan wordt toegekend en het gevoel in ons leeft,
dat menig ander beeld, evengoed als dit, hetwelk thans door ons toevallig
aanschouwd wordt, hetzelfde zou kunnen beteekenen. Zoo ver brengt de hond het
nooit.
Door overgroote duidelijkheid schittert deze uiteenzetting niet. Ook mag men
vragen, op welken grond, bij deze definitie van het begrip, behoort te worden
aangenomen, niet dat de hoogere dieren weinig, maar dat zij in het geheel geen
begrippen hebben. Een zoo voortreffelijk waarnemer als Darwin schreef het volgende:
‘Wanneer ik, gelijk herhaalde malen door mij gedaan werd, tot mijn dashond op
heftigen toon zeg: “Hi, hi, waar is het?” dan vat hij dat terstond als een teeken op,
dat er op iets moet worden jacht gemaakt; eerst kijkt hij meestal rustig in de rondte,
dan vliegt hij in het struikgewas om het een of ander stuk wild op te sporen; daar
hij niets vindt, kijkt hij vervolgens omhoog of hij in den meest nabijzijnden boom
misschien een eekhoorn kan ontdekken. Toonen nu deze handelingen niet
overtuigend, dat de hond in zijn geest een algemeen begrip heeft, het denkbeeld,
dat het een of ander dier moet worden ontdekt en gevangen?’
Toch is er onbetwistbaar een kloof tusschen mensch en dier. Om het verschil
tusschen denken en bloot afloopen van associatieketens in het helderst licht te
stellen, herinnert Wundt er terecht aan, welk een wilde jacht van ideëen in het brein
van menigen krankzinnige plaats grijpt. Juist omdat hier de macht van den op een
redelijk doel gerichten wil gebroken is, blijkt de ongelukkige zoo hopeloos verstrikt
te zijn in het net der associaties, dat er kop noch staart te ontdekken valt aan de
gewrochten van zijn opgewekten geest. Toch tracht zelfs zoo'n patient rekenschap
te geven van zijn handelingen; als hem gevraagd wordt, waarom hij zoo voortdurend
met zijn armen zwaait, luidt het bescheid: ‘Ik weef mij een kleed van zonnestralen.’
Ook de gehypnotiseerde, die aan een hem ingeprente dwangvoorstelling
gehoorzaamt en zoo, tegen zijn zin, de eene of andere malle daad verricht, weet,
zoodra ge uwe bevreemding over zijn gedrag te kennen geeft, allerlei voorwendsels
te bedenken, welke strekken moeten om hem zelf en anderen zijn handelwijze
natuurlijk, verklaarbaar te doen voorkomen. Van een dergelijk zoeken naar redenen
vinden wij bij het dier geen spoor. Het dier is slaaf van sleur. Als we een hond
verstandig noemen, dan is het, omdat hij zoo gauw gewoonten aanneemt. Volkomen
getrouw herhaalt hij de beweging, die hem eens toevallig gebracht heeft waar hij
wilde zijn, maar dat is alles. Hij bekommert zich niet om samenhang, onderzoekt
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niet, waarom juist die beweging en geen andere doeltreffend bleek te zijn; vandaar
dat hij, na toevallig geleerd te hebben een eerste tuinhek open te stooten, radeloos
staat tegenover een tweede soortgelijk hek als het eerste, maar welks klink een
weinig hooger of een weinig lager is geplaatst. Wilhelm Wundt heeft volkomen gelijk:
de dieren denken niet, trachten niet te begrijpen, bezitten geen redeneerend verstand.
Ziedaar de feitelijke toestand. Maar de bloote erkenning er van is niet voldoende.
We zouden gaarne van Wundt vernemen, waarom het dier op den voor-
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trap van het menschelijk zieleleven blijft staan, wat het is, dat zelfs onze huisdieren
weerhoudt den natuurtoestand te verlaten en tot den rang van denkende wezens
op te klimmen. Het geldt hier een ontwikkeling, die door ieder menschenkind in zijn
prille jeugd doorloopen wordt en dus uit den aard der zaak mogelijk moet heeten.
Wundt, die een dik boek in de wereld zond, gaat niet dieper op de quaestie in; daar
wij slechts over eene zeer beperkte ruimte te beschikken hebben, zullen wij, hoewel
ongaarne, zijn voorbeeld volgen. Aan het hier gezegde willen wij dus enkel
toevoegen, dat Wundt de oude vraag, waarom de dieren niet spreken, op de oude,
maar volkomen juiste wijze beantwoordt: omdat zij niets te zeggen hebben. Zoo
komt hij ten slotte, langs een grooten omweg, tot dezelfde uitkomst als reeds lang
geleden door Max Müller in deze woorden werd geformuleerd: De Logos, in zijn
dubbelen zin van gedachte en woord, is de Rubico, welke mensch en dier van
elkander scheidt.
In al het bovengaande heb ik het boek van Wundt slechts van ééne zijde doen
kennen. Het bedoelt tevens eene inleiding te zijn voor het beschaafde publiek, dat
met experimenteele psychologie wenscht kennis te maken. En als zoodanig is het
natuurlijk een meesterstuk, daar het uit de pen is gevloeid van den grooten gids en
meester op dit gebied van onderzoek. Gelijk de physica en de chemie, zoo houdt
tegenwoordig de psychologie er in Europa en Amerika tal van laboratoria op na;
onlangs werd in Nederland de eerste werkplaats van dien aard door mijn collega
Heymans te Groningen ingericht. Het is, naar ik meen, slechts een zeer gering deel
van het groote veld van het zieleleven, dat voor proefneming toegankelijk is, en niet
licht zal de profetie van Wundt worden vervuld, die in de verre toekomst de exacte
methode het geheele gebied der innerlijke crvaring met haar fakkel laat verlichten.
Maar toch zijn reeds lang gewichtige vragen als de volgende aan de orde: Op welke
wijze wisselt de sterkte van een gewaarwording met die van den uitwendigen prikkel,
waardoor de gewaarwording wordt te voorschijn geroepen? Hoe veel tijd kost het
om waar te nemen, om te willen, om zich te herinneren, m.a.w., welke tijd is er
noodig voor verschillende geestelijke verrichtingen? Hoe groot is het aantal tikken
van een metronoom, dat een mensch achtereenvolgens in zijn geheugen kan
opnemen, zonder te tellen? Het hangt af van den tijd, die tusschen de tikken verstrijkt,
ook daarvan of de tikken al dan niet rhythmisch gegroepeerd worden; hoe hangt
het af van deze omstandigheden? Uitwendige prikkels, die op een en hetzelfde
zintuig werken, moeten door een zeker tijdsverloop gescheiden worden, zullen zij
door het bewustzijn als verschillend worden opgevat en niet in de gewaarwording
samenvloeien. Hoe groot moet de interval tusschen de prikkels op zijn minst zijn?
En indien de prikkels op verschillende zintuigen worden toegepast, hoe groot moet
dan de tijd op zijn minst zijn, die tusschen de prikkels verloopt, zal de orde, waarin
zij op een individu inwerken, door dien individu behoorlijk worden opgevat? Op al
deze en nog meer dergelijke vragen is het antwoord gevonden. In het boek van
Wundt kan men lezen, hoe het antwoord gevonden is en ook welk licht daardoor
verspreid wordt over 's menschen geestelijk leven, b.v. over de natuur der
opmerkzaamheid en den rhythmus, waaraan die opmerkzaamheid schijnt onderhevig
te zijn.
Hier kan niet over al deze bijzonderheden nader worden uitgeweid. Wij moeten
den lezer naar het boek van Wundt zelf verwijzen. Toch willen we, zoo kort mogelijk,
beproeven hem eenigszins duidelijk te maken, wat hij daar vinden zal.
We kunnen rechtstreeks zeggen, of we tusschen twee gewichten, twee
gelijksoortige lichtindrukken al dan niet verschil bespeuren, en, zoo ja, welke van
de twee sterker, welke zwakker schijnt. Maar dat is alles. Hoeveel de gewaarwording,
door den eenen prikkel veroorzaakt, sterker of zwakker is dan die, welke aan den
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anderen prikkel beantwoordt, laat zich niet onmiddellijk uitmaken. Of het licht der
zon ons honderd dan wel duizend maal feller aandoet dan dat der maan, dat zijn
wij niet in staat te schatten.
Hier komt het experiment te hulp. Men laat den proefpersoon zijn hand op een
tafel leggen en plaatst op die hand een zeker gewicht. Hij mag niet kijken naar zijn
hand; men voegt er een zeer klein gewicht aan toe en vraagt: ‘Bespeurt ge verschil?’
Zijn antwoord luidt misschien ontkennend. Dan neemt men een iets grooter gewicht
en gaat daarmede voort, totdat hij zegt: ‘Nu gevoel ik verschil.’ Is er op deze manier
ontdekt wat het minst
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is, dat er aan een gewicht van een decagram behoort te worden toegevoegd, zal
er verschil worden bespeurd, dan herhaalt men de proef met een gewicht van twee
decagram, van vijf decagram, van tien decagram enz. enz. Een verrassend
eenvoudig resultaat wordt zoo verkregen. Welke druk ook op de huid worde
uitgeoefend, versterking of verzwakking van dien druk wordt gevoeld, zoodra er aan
het oorspronkelijk gewicht ten minste een derde van dat gewicht wordt toegevoegd
of er een derde aan wordt ontnomen. Dit is de gemiddelde uitkomst van een kolossaal
aantal proeven.
Dergelijke proeven zijn genomen met lichtindrukken, met geluidsprikkels, bij het
opbeuren van gewichten. Overal ontdekte men een constante verhouding. Stel b.v.
dat er honderd stearinekaarsen branden in een zaal en dat er ten minste één kaars
moet worden toegevoegd of weggenomen, zal het verschil in licht bespeurd worden,
dan moeten er, als in die zaal duizend kaarsen branden, ten minste tien kaarsen
worden toegevoegd of weggenomen, zal hetzelfde effect verkregen worden, dit
namelijk, dat de verandering in lichtsterkte zich doet gevoelen. De slotsom van dit
alles luidt: de gewaarwording neemt toe met den uitwendigen prikkel. Maar niet in
dezelfde mate. Veel langzamer. Zij groeit als de logarithmus van den prikkel.
Men zal vragen, wat dat alles met zielkunde te maken heeft. Inderdaad heeft men
trachten te betoogen, dat de zoogenaamde wet van Weber enkel eene physiologische
beteekenis heeft, dat zij afhangt van de gebeurtenissen in het zenuwstelsel. Wundt
voert aan wat er tegen deze verklaring kan worden ingebracht. Zelf komt hij tot de
conclusie dat de wet wel degelijk een psychische beteekenis heeft en dat zij meer
bepaald daarmede samenhangt, dat wij nooit en nergens in onzen geest een maat
voor absolute grootheden aantreffen. Waar wij, zegt hij, tot onze natuurlijke
hulpmiddelen beperkt blijven, kunnen we niet anders doen dan de ons gegeven
grootheden met elkaar vergelijken. Vandaar dat, zoolang de verhouding tusschen
twee intensiteiten dezelfde blijft, het verschil zich als gelijk aan ons voordoet.
Uit dit proefje kan men eenigszins afleiden wat er door Wundt onder
experimenteele zielkunde verstaan wordt.
In onze dagen is er nog een andere, wellicht meer avontuurlijke soort van
zielkunde, welke zich eveneens met proefnemingen afgeeft. Men denke aan de
feiten, welke op het gebied van hypnotisme en telepathie door noeste en schrandere
mannen als Gurney, Myers, Janet, Delboeuf, Liébault en anderen worden
bijeengezameld. Van zulke onderzoekingen wil Wundt niet hooren. Met het gezag
van een paus spreekt hij over de dwalingen der ‘hypnotiseurs-psychologie’ zijn
banvloek uit.
Misschien is dat voorbarig. Wellicht herinnert men zich hoe door Virchow, naar
aanleiding van de stigmata van Louise Lateau, ettelijke jaren geleden, het volgende
dilemma werd gesteld: ‘schurkerij of wonder.’ Thans erkent ieder, dat men met geen
van beiden te maken had.
Zoo is het denkbaar, dat ook het vonnis van Wundt over wat niet in zijn kraam
past, herzien zal worden. Ook de meest wetenschappelijke man heeft licht een ‘bête
noire,’ waarmede hij niet overweg kan en dat hem geduld en bezonnenheid verliezen
doet.
Alles te samen, aarzelen wij geen oogenblik het schoone en pittige boek van
Wundt, een zielkunde op feiten gebaseerd, welke slechts op den naam van Inleiding
tot de studie van dat vak aanspraak maakt, bij ons Nederlandsch publiek warm aan
te bevelen.

Utrecht,
Juli 1895.
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VAN DER WIJCK.

[Men schrijft voor zich]
Men schrijft voor zich; men schrijft niet, voor anderen.
Elke overbodige komma is een affront aan den lezer.
A.A., Dilettantismen.
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Taalverval of taalontwikkeling? (Vervolg van blz. 281.)
Zo zien we dan dat we voor de historiese tijd een ontwikkeling in de taal waarnemen
kunnen die bepaald als vooruitgang te kenschetsen is. Laten we nu eens zien hoe
't dan met de teorie der voorhistoriese ontwikkeling der Ariese talen staat die, men
zal 't zich herinneren, hier op neerkomt: de taal was oorspronkelik iesolerend en
bestond toen uit niets dan wortelwoorden, werd toen agglutienerend - met van de
wortels onafhankelike vormelementen - om eindelik als fleksietaal 't hoogste
standpunt te bereiken - onafscheidbare eenheid van betekeniswoord en vormelement
(zie hiervoor p. 267 v.v.).
Wat die eerste wortel-perieode betreft, - 't verdient een woord in 't voorbijgaan,
dat die wortels, welke men voor de Oer-ariese taal postuleert, allemaal een zeer
1)
abstrakte betekenis hebben - durven, scherp zijn, nodig hebben, etc. etc. Is 't
waarschijnlik dat een van de eerste uitingen dus b.v. geweest is: (dit) durf (ik), (hij)
ademt? Maar dit is van minder belang dan de vraag wat eigenlik een wortel is. Hoe
komen we aan die vormen die we nu ‘wortels’ noemen? Bedenk dat de talen tot het
konstruéren van die ‘wortels’ onderling vergeleken, al een hele ontwikkeling achter
zich hebben. En uit dergelijke talen plaatst men enige woorden naast elkaar, die
blijkens de door ons - uit de vergelijking van die woorden zelf - geformuleerde wetten
met elkaar vormelik in verband staan en wier betekenis (aan de geschiedenis hiervan
is noch zowat n i e t s gedaan!) overeen schijnt te komen; dan scheiden we die delen
af die we als suffiksen of prefiksen herkennen en wat er over blijft in ‘de’ wortel. Zo
spreekt men van de wortel jan

1)

Men zie b.v. de lijst in Skeat achter zijn Etym. Wdb., door hem uit Fick en Curtius gecompileerd.
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die in kunnen schijnt te zitten, d.w.z. die men daaruit heeft afgeleid, van de wortel
gen, die in kind, koning, kennen schuilt, enz. Maar misschien zijn die twee er wel
oorspronkelik éen. Wat wil dit nu anders zeggen dan dat die ‘wortels’ met onze
kennis zullen varieeren, dat 't vormen zijn door ons uit andere woorden
geabstraheerd, maar waarvan we niet eens weten of 't werkelik die vormen zijn een voorbeeld zal dit duidelik maken - die aan hun zogenaamde afstammelingen
ten grondslag hebben gelegen? En als dit zo is, hoe mogen we dan aannemen dat
die wortels 't geweest zijn ‘waarin’ de Oer-ariërs spraken? Dus is een wortel niet
ouder dan 't woord ‘waarvan hij afgeleid is’ (beter: w a a r u i t hij afgeleid is), maar
integendeel jonger en wij kunnen dus zonder twijfel van Nederlandse wortels spreken
1)
evengoed als van Ariese.
Nemen we nu zulke woorden als 't Eng. sorrow en sorry en willen we daar eens
de ‘wortel’ uittrekken, dan vinden we sorr- want, niet waar? -ow en -y zien er uit als
suffiksen en de betekenis is zo goed als geheel 't zelfde. Dus: sorr-? Let op dat deze
‘wortel’ op juist dezelfde wijze verkregen is als de wortel gen uit kind, zie b.v. Kluge
of Franck in voce. Maar nu komt de Anglicist en vertelt ons dat die twee woorden
volstrekt niet verwant zijn, want sorrow is van sorh, en sorry van sár. Men zou er
met onze Anglicist over kunnen strijden en zeggen dat ze niet verwand w a r e n
maar 't wel z i j n - niet b l o e d verwant maar a a n verwant; hoe dit zij, de vergissing,
van een bepaald standpunt uit, is leerrijk, want we zien hoe voorzichtig we moeten
zijn met aan ‘wortels’ een bepaald leven als wortelwoord toe te schrijven.
Die wortelwoord-perieode heeft dus niet bestaan. Men herinnert zich dat 't Chinees
niet meer als steun van deze teorie kan dienen.
Nu komen de agglutienerende talen. Met een uitzondering van 't Chinees en een
paar andere (= iesolerende talen), en de Ariese + Semietiese, die samen de
fleksiegroepen uitmaken, heten zowat alle verdere onderzochte talen hiertoe te
behoren.
Ten eerste is hier zoveel verscheidenheid van agglutienasie, dat men moeilik al
die verscheidenheden tot een siesteem kan brengen, - de

1)

Hierin heeft Jespersen volkomen gelijk, maar uit een prakties oogpunt is 't misschien beter
dit niet te doen en voort te gaan met van Nederlandse, Engelse, enz. s t a m m e n te spreken,
en ‘wortels’ te blijven bewaren voor die hypothetiese wortelwoorden waarmee we als
abstraksies altijd rekening zullen kunnen blijven honden. Maar in elk geval zien we dan toch
dat wortels en stammen essensieeel 't zelfde zijn.
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meest verschillende taalkonstruksies zijn hier in de groep der agglutienérende talen
samengewrongen, en bovendien zijn er onder die agglutienasies zóveel
verschijnselen die eigenlik essensieel n i e t van fleksie verschillen, dat men al meer
en meer gaat inzien dat die verschillende talen ook n i e t onder een kategorie
gebracht kunnen worden. Maar dan kan er van die talen q u a tiepe geen sprake
zijn als tweede ontwikkelingstadium van ‘de’ taal.
En wat nu de Ariese groep betreft, - die fleksietalen die ons 't meest bekend zijn
- als fleksie-groep kunnen we die pas beschouwen, - we zouden kunnen zeggen:
als fleksie-groep hebben we er pas wat aan, zo we mogen aannemen dat die fleksie
ze ook u i t s l u i t e n d karakterieseert. Maar we vinden genoeg verschijnselen die
de Ariese talen karakterieséren en toch geen f l e k s i e genoemd kunnen worden.
Zo b.v. verschillende meervoudsvormen. De e voor de a in stad, steden, is geen
fleksie, alleen 't gevolg daarvan. De i en o in ik zing, ik zong, is geen fleksie, (want
fleksie is 't onscheidbaar zijn van 't betekeniswoord en 't vormwoord) maar 't gevolg
van een heel oud aksent-verschil, en ik loop is alweer geen fleksie, - uitleg overbodig.
Die fleksie-groep - we kunnen de gevolgtrekking niet vermijden - is dus geen
groep, zomin als de twee andere, en daarmeê valt de teorie die ‘de’ taal door die
drie karakteriesérende stadia heen zich liet ontwikkelen.
En er is maar éen middel om tot een enigsins vertrouwbaar resultaat te komen
en dat is aan te nemen dat de taal in voorhistoriese tijden zich in dezelfde richting
bewogen heeft als in historiese tijden; kennen we dus die richting in historiese tijd,
dan hebben we maar diezelfde verschijnselen ‘in de nacht der tijden’ terug te
projekteren.
Dat doet Jespersen met verrassende resultaten in 't laatste hoofdstuk van zijn
1)
werk.

1)

Tussen de vijf hoofdstukken die ik in 't voorafgaande heb behandeld en dit laatste over de
oorsprong der taal, liggen er drie (English Case-systems, Old and Modern; Caseshiftings in
the Pronouns; The English Group Genitive) die ik hier overslaan moet. Zo ik niet zeker wist
dat mijn opstel toch al zonder dit lang genoeg was, zou ik trachten die drie hoofdstukken, die
zoals men ziet spesieaal op 't Engels slaan, te verhollandieseren, maar ik moet dit nu voor
een andere gelegenheid overlaten of voor een ander, want 't zou meer 't werk van een Batavist
zijn dan van een Anglicist. - Ze zijn én wat inhoud betreft én wat metode aangaat, eenvoudig
meesterlik, en ik kan m'n lezers niet genoeg aanraden er kennis meê te maken. Prof. Jespersen
stelt zich op 't standpunt van de jongste jonggrammatici, en beschouwt elke perieode in de
taalontwikkeling op zichzelf - zoals Kollewijn en Hettema zo goed in dit Tijdschrift doen - en
trekt uit de vergelijking van die perieoden onderling zijn scherpzinnige gevolgtrekkingen. Hij
stelt zich steeds de vraag: wat is de status van dit woord voor 't taalgevoel van hen voor wier
tijd ik de taal onderzoek, en niet zoals wij veel te veel geneigd zijn te doen: wat was dit voor
een soort van woord, voor een stam in de oudste tijd. We zien dit standpunt duidelik in 't
voorbeeld van sorrow en sorry dat ik hierboven aanhaalde. Ongetwijfeld behoren op dit
ogenblik die woorden tot dezelfde s t a m . De drie hoofdstukken die ik hier oversla dienen tot
illustrasie van de waarheid van wat door Jespersen in de daaraan voorafgaande hoofdstukken
meer in abstracto is beweerd.
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Er zijn tot noch toe verschillende teorieën over de oorsprong der taal voorgesteld
geworden. Men heeft zich trachten duidelik te maken hoe de mens die noch niet
kon spreken, de spraak als middel van kommuniekasie zou kunnen krijgen. Zo
hebben we b.v. de pooh-pooh-teorie die alle taal van interjeksies afleidt, dan de
bow-wow-teorie, die de oorsprong der taal in nabootsing van de geluiden der dieren
meent te zien, en de yo-he-ho-teorie, die de oorspronkelike taal ziet in de
gemeenzame uitingen van mensen die samen werken. De klanken b.v. bij
gelegenheid van 't inhijsen van een paal geuit, werden met 't begrip paal-inhijsen
vereenzelvigd.
De vraag is of dit de ware metode is en of 't niet beter is vaste grond onder de
voeten te houden en zoals wij te voren zagen, uit te gaan van die ontwikkelingsgang
die de taal in de historiese tijd blijkt te doorlopen.
Onder mijn lezers zullen er waarschijnlik zijn die 't angstige gevoel hebben alsof
ik ze hun geloof in de goddelike oorsprong van de taal wil ontnemen. Ik heb hier al
tevoren op gedoeld. Maar 't kan geen kwaad er noch eens uitdrukkelik op te wijzen,
dat die vraag, gelukkig, van de onze volkomen onafhankelik is. De stelling die ik
hier tracht te bewijzen is weliswaar dat de mens zelf zijn taal langzamerhand zich
schiep en ontwikkelde, maar ook zij die mochten willen aannemen, dat de taal geheel
kompleet, d.w.z. als taal volmaakt de mens door een goddelike macht geschonken
werd, kunnen al de voorafgaande en volgende argumenten gebruiken.
1)
Kan m'n lezer zich de tijd nog herinneren dattie voor 't eerst voor de pieano werd
gezet? De pieano kwam nieuw van de fabriek en was noch pas gestemd. Hij zou
gek opgekeken hebben als men toen van hem verwacht had dat hij zonder enige
oefening dat instrument bespelen kon.
En zonder enige ‘sneer’ zij 't hier gezegd: Zou God, als hij de mens ‘de’ taal heeft
gegeven, ooit iets anders gegeven hebben dan een laat

1)

= hy of zy, zie hiervoor p. 273.
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ik for the sake of argument toegeven, perfekte taal, d.w.z. de perfekte macht om
zijn gedachten uit te drukken, terwijl de mens 't perfekte instrument dan noch moest
leren bespelen?
Voor ons beide, mijn denkbeeldige lezer en mezelf dus, moeten we onderzoeken
hoe de mens tot die meesterschap gekomen is die hij nu over de taal heeft.
Men maakt graag en dikwils gevolgtrekkingen uit de taal der kinderen en gaat
zelfs zover te beweren dat elk indieviedu de gehele ontwikkelingsgang van 't geslacht
moet doormaken. Nu hebben we al gezien dat er zeker met de nodige voorzichtigheid
wel wat uit een goede observasie van de taal der kleine kinderen te leren valt. Maar
om hier weer eens op de pieano te gaan spelen: stel dat iemand eens wilde beweren
dat we de ontwikkeling die de muziek heeft doorgemaakt, weerspiegeld konden
zien in de wijze waarop een kind nu pieano leert spelen? 't Is duidelik dat dit daarom
geen steek houdt, omdat de lérende nu alles nabootsen kan van zijn leermeester
1)
en van de komponisten. Dus alleen bij een kind dat noch niet iemieteert, bij 't in
zich zelf babbelen, hebben we werkelike natuur klanken.
Maar van 't ‘projektéren’ van de resultaten verkregen voor de historiese tijd komen
we veel verder. Als we dus b.v. 't modern Engels met 't Oud-Engels vergelijken,
Deens met Oud-Noors, die weer met

1)

Tot zover Jespersen. Mij schijnt 't dat ook oudere iemieterende kinderen ons een les kunnen
geven. Ik geloof teminste dat ik er dezer dagen zo een gehad heb. Een groepje volwassenen
en kinderen, waaronder een mollige twee-jarige, waren bezig met het hipspel, bekend onder
den naam van ‘Vader, ik sta op jou kasteel’. Mollig Jantje zou ook meedoen, half in de armen
van een ander. En Jantje deed ook mee, al begreep hij er noch 't fijne niet van, vooral aan
schreeuwen. Zo, Jan, nou moet jij ook roepen: ‘Vader, ik sta op jou kasteel’, en Jantje deed
't dan ook: ‘Aaa, i, ouou eee’, - met misschien een enkele konsonant-artiekulasie er tussen
in. Nu betekende die ‘Aaa, i,’ enz. voor hem natuurlik niet: ‘Zeg, ik sta op de grond waar je
mij vandaan moet jagen’ of zo iets, maar waarschijnlik niet meer dan een vraag: ‘Krijg me
eens als ik niet weg ben, als je kuut’, of misschien niets dan: ‘hoera, wat heb ik een plezier’,
maar die klanken drukten in elk geval een gedachte van hem uit, - dat was zijn taal. Stel nu
't geval dat Jantje steeds zijn jeugd door dit edele spel blijft beoefenen, dan zullen die klanken
die hij steeds weer hoort, hem al meer en meer gaan zeggen wat ze ons zeggen, en in verband
daarmeê zal zijn reproduksie ervan steeds duideliker worden, totdat hij eindelik zover komt
dat hij zelfs begrijpt dat V a d e r hier eigenlik niet meer een der ouders aanduidt en dan zal
hij 't met de naam van de ‘vader’ variereu.
Men denke er eens over na of iets dergeliks niet in de geest van de eerste sprekers is
omgegaan: 't langzamerhand konkreter worden van indrukken, gedachten en uitdrukkingen.
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Oer-Germaans, Frans of Spaans met 't Latijn, Persies met Zend enz. en dan daaruit
vaste wetten voor de taalontwikkeling hebben afgeleid, dan kunnen we vrijwel in
dezelfde richting voortgaan, of zo men wil teruggaan. Vinden we dan enkele
eigenschappen die steeds een vroeger stadium tegenover een later karakterieséren,
dan mogen we gerust de gevolgtrekking maken dat diezelfde eigenschappen in
noch sterker mate in de priemietieve taal voorkwamen. Komen we op deze wijze
tot een zeker aantal gegevens voor die priemietieve taal en daarna steeds
teruggaande tot klanken waarvan we moeten zeggen dat 't geen ‘taal’ m e e r is,
maar iets dat daaraan vooraf moet gegaan zijn, dan hebben we 't probleem opgelost.
En al zullen we nu met zekerheid wel zo ver niet komen, - we zullen toch ons enig
idee kunnen vormen hoe de oorspronkelike taal er uitgezien hebben moet wat betreft
de klanken, de grammatiese struktuur en de woordenschat.
Wat de fonetiese zijde betreft, overal merken we een tendens op om de uitspraak
gemakkeliker te maken; moeilike klankverbindingen worden verlaten, en men blijft
zich houden aan die, welke gemakkeliker uit te spreken zijn. In de meeste talen
vinden we nu weliswaar weinig maar toch enkele woorden die door inspierasie
worden voortgebracht, - zo b.v. een ingeademde l om genot uit te drukken
(voornamelik gastronomies genot) of een ‘click’ (een tonggeluid waarvoor ik geen
Nederlands woord weet), die ongeduld aanduidt of die koetsiers gebruiken om hun
paarden aan te zetten. Wanneer we nu weten dat in sommige Afrikaanse talen deze
geluiden als integrerende delen van sommige woorden voorkomen en vroeger
hoogstwaarschijnlik noch veel meer voorkwámen, dan komen we tot de vrij zekere
konkluzie dat de primitieve taal over 't algemeen zeer rijk geweest moet zijn aan
moeilike geluiden.
Van veel meer belang is 't volgende punt. In sommige talen merken we op hoe
langzamerhand een verschil van toonhoogte in de woorden uitgewist wordt. Zoo
b.v. in 't modern Deens vergeleken met de oudere periode, terwijl b.v. 't Zweeds die
nog bewaart. En al kunnen we over oudere taalperieoden met minder zekerheid
oordelen, we weten toch door de meedélingen van oude grammatici dat 't
hoogteaksent een groote rol speelde in b.v. Indies, Grieks en Latijn en dat de interval
tussen woorden en syllaben grooter moet geweest zijn dan in moderne talen.
En wat van de woord-toon geldt, kan ook van de zin-toonhoogte over de melodie
van een zin gezegd worden. Iedereen heeft kunnen
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opmerken dat sterke emosies de modulasie van de zin bepalen, in dit opzicht, dat
ze de stem veel sneller doen rijzen en dalen. ‘Observe too’, zegt Carlyle, ‘how all
passionate language does of itself become musical, - with a finer music than the
1)
mere accent; the speech of a man even in zealous anger becomes a chant, a song.’
Wij hebben hier aan de preektoon te denken die men als een soort Code van
versteende intonasies moet beschouwen. D.w.z. dat de ouwerwetse dominee of
voorganger, die daar nu noch zijn heil in zoekt, dit uit gewoonte doet omdat het er
nu zo eenmaal bijhoort, en niet zozeer omdat hij noch zelf dat alles v o e l t wat
vroeger tot dat rijzen en dalen van de stem aanleiding gaf. Dat dit versteende
emosies zijn en geen natuurlike, kan men duidelik merken als men zulk een spreker,
die dan meestal z'n preek voorl e e s t , hoort vlak voor of na een ander wie de
woorden op 't ogenblik zelf uit het hart naar de lippen vloeien. Terwijl bij de eerste
die modulasies met een zekere soort van regelmaat voorkomen, die niet altijd
beantwoorden aan de emosies, in de woorden neergelegd, - zal bij de tweede 't
woord steeds aan de toonhoogte of liever de toonhoogte steeds aan het woord
2)
beantwoorden.
Nu kunnen we dageliks merken dat, hoe hoger een indieviedu ontwikkeld is, des
te meer heeft hij zijn passies, ‘zichzelf’ in zijn macht, - een man ‘uit het volk’ (de
vrouwen ook, getuige de ‘dames’ die een biezondere studie van de vis maken; men
denke ook aan ‘Billingsgate’), b.v. en ook een kind kunnen zich veel minder
i n h o u d e n dan een beschaafd en ontwikkeld mens. Als dierekt gevolg van die
overweging, dat passie of liever de uiting daarvan, met 't vooruitgaan der beschaving
a f n e e m t , moeten we tot de gevolgtrekking komen, dat de taal van de priemietieve
mens zich meer ‘op en neer bewoog’ (was more passionately

1)
2)

Heroes 3, p. 78, apud Jespersen, p. 341.
... ‘The sounds of common conversation have but little resonance; those of strong feeling
have much more. Under rising ill-temper the voice acquires a metallic ring... Grief, unburdening
itself, uses tones approaching in timbre to those of chanting; and in his most pathetic passages
an eloquent speaker similarly falls into tones more vibratory than those common to him....
While indifference or calmness will use the medium tones, the tones used during excitement
will be either above or below them; and will rise higher and higher, or fall lower and lower, as
the feelings grow stronger.... Extreme joy and fear are alike accompanied by shrill outeries....
While calm speech is comparatively monotonous, emotion maker use of fifths, octaves or
even wider intervals... The remaining characteristic of emotional speech which we have to
notice is that of variability of pitch.’ HERBERT SPENCER, The Origin and Function of Music,
Jespersen, p. 341.
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agitated), en meer op muziek of zang leek. En als we dan b.v. van de Abipones in
Zuid-Amerika lezen dat hun taal zeer sterk gemoduleerd is en veel op zang lijkt,
dan verbaast ons dit niet, maar dan voelen we ons door die en dergelijke
mededelingen gerechtigd tot het besluit, dat de taal eens geheel en al z a n g was,
of beter gezegd, dat er een tijd was waarop zang en taal noch 't zelfde waren, noch
niet van elkaar te onderscheiden waren, dus vóor dat elk zijn eigen weg ging.
Bij de ontwikkeling der taal vinden we steeds weer een verandering die men door
1)
1)
't woord verkorting kan aanduiden: Zo spreken we van bus voor omnibus , Engeland
in plaats van Engleland, misschien mol voor molworp, wij hebben nutrix voor nutritrix,
Neuville voor Neuveville. Vokalen in onbeklemtoonde lettergrepen worden eerst
onduidelik uitgesproken en verdwijnen daarna geheel, eindkonsonanten vallen af,
beginkonsonanten ook, en door assiemielasie krijgen we b.v. een vorm Sassen
(mnl. voor Saksen); denk noch aan Sassenheim bij Leiden, wel te onderscheiden
van de Sassepoort te Gent, waar sas = sluis is). Deze geschiedenis van bijna elk
woord geeft 't bewijs dat we voortdurend er op uit zijn lange woorden korter te maken,
omdat ze zo gemakkeliker uit te spreken zijn. Wij zeggen nu geel voor gelewe,
kweelen voor kwedelen, leisel voor leidsel, yselik (‘verkeerd’ gespeld in plaats van
eiselik) voor egislik, vis voor vis-ch (evenals vos voor vos-ch), niet voor niewet (en
dit voor nie-wiht), vleermuis voor vledermuis, in 't Vlaams is hebben tot ê verkort, 2)
enz. enz.
En noch veel duideliker zien we dit verkortingsproses in de klassieke talen. 't Latijn
i

augustum werd tot mod. Fr. oe (gespeld: a o û t ), oculum tot oe (gespeld oeil), 't
Latijn, Sanskriet, Zend enz., zijn vol van die lange vormen, hoe verder we teruggaan
des te groter is het getal van die sesquipedalia verba. Dit is al genoeg om ons niet
al te veel vertrouwen te geven in de gangbare teorie, volgens welke elke taal begon

1)
1)
2)

Dit zijn Nederlandse voorbeelden zo men wil; maar er dient hierbij in 't oog gehouden, dat
het verkortingsproces zelf niet Nederlands maar Engels is.
Dit zijn Nederlandse voorbeelden zo men wil; maar er dient hierbij in 't oog gehouden, dat
het verkortingsproces zelf niet Nederlands maar Engels is.
Ook waar er ‘letters’, d.w.z. klanken bijkomen - en dit gebeurt in vergelijking met 't hierboven
bevoorbeeldde, verkorten zeer zelden - is dit meestal te beschouwen als een gevolg van een
de mens ingeschapen drang om 't zich gemakkelik te maken; b.v.: diender en Hendrik zijn
gemakkeliker uit te spreken dan dien-r, Henrik. Aan die drang danken we misschien ook 't
stemloos maken van eindconsonanten, b.v.: eint, goet, voor eind(e), goed. Want, niet waar,
't is gemakkeliker om de stembanden niet te spannen dan die wel te doen. En zo kunnen we
deze schijnbare verlenging als in toonder, noch als een verkorting n.l. van moeite opvatten.
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met eenlettergrepige wortelwoorden. Whitney gaat zover van te zeggen dat ‘hij die
dit niet tot zijn uitgangspunt maakt van onderzoekingen over de oorsprong der taal,
kan zelfs niet verwachten dat de geleerden naar hem zullen luisteren.’
Niettegenstaande 't gevaar waaraan we dus bloot staan, een bul van
ekskommuniekasie, zegt Jespersen, laten we ons van de volgende ketterij niet
afschrikken: Indien de taalontwikkeling in voorhistoriese tijden dezelfde richting
volgde als sedert dien, - en er kan geen twijfel aan bestaan - dan mogen we
aannemen dat de oorspronkelike taal, tenminste voornamelik, zeer lange woorden
en veel moeilik uit te spreken klanken bevatte en meer gezongen werd dan
gesproken.
We kunnen ook over de grammatiese bouw van de priemietieve taal iets te weten
komen, als we n.l. volgens dezelfde metode willen werken en de grammatiese
ontwikkeling terug volgen die we voor de historiese periode als de ware hebben
1)
leren kennen. In oudere taalperieoden vinden we verscheidenheid van taalvormen,
terwijl moderne perieoden er minder hebben (= content themselves with, 't geen ik
een minder gelukkige uitdrukking vind). In de oudere tijd houdt men vele vormen
noch uit elkaar, die nu dooreen gebruikt worden, 't zij dat b.v. de verschillende
suffiksen door een fonetiese afslijting gelijk worden, 't zij dat door analogie de funksie
van een vorm wordt uitgebreid. Zoo vinden we nu goed, waar een oudere
taalperieode (b.v. in 't prediekatief gebruik) v i j f verschillende uitgangen vertoonde,
en hebben wij de vorm lopen waar de oudste (onbekende, maar gerekonstrueerde)
Nederlandse perieode in verschillende betekenissen minstens acht vormen kende,
n.l. op - am, - and, - êm, - êd, - ên, - an, - annes, - anne (Franck, Mnl. Gramm. §
129). Noch duideliker komt dit alweer in andere talen uit: b.v. in 't Engelse cut, dat
dienen kan als tegenwoordige tijd en als verleden tijd, als enkelvoud en als meervoud,
in alle drie de personen, in de infienietief, imperatief, indiekatief en subjunktief, en
eindelik als verleden deelwoord; vergelijk hiermede een ouder taalstadium waar
men voor bijna al die funksies verschillende vormen had, en bedenk dat die zelfde
woordvorm ook als substantief kan worden gebruikt, en men kan niet nalaten
bewondering te voelen voor de wijze waarop de levende taal ons moeite spaart.
Karakteristiek voor de

1)

Daar ik de drie hoofdstukken, waar Prof. Jespersen de Eng. grammatieka onderzoekt, heb
moeten overslaan, zal m'n lezer in wat in m i j n opstel voorafgaat niet zooveel steun vinden
voor wat hier volgt als in Jespersen's boek zelf.
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oudere perieode is wat men gewoonlik synthesis noemt tegenover de analysis der
latere. Zoo vindt men b.v. in een woord als Lat. cantavisset in een onafscheidbaar
geheel de elementen voor zes begrippen, n.l: ‘zingen’, plusquamperfectum,
de

subjunktief, aktief, 3 persoon en enkelvoud. Dit alles wordt in de moderne perieode
1)
door hulpwerkwoorden en voornaamwoorden uitgedrukt. Tegen analysis is geen
't minste bezwaar, maar synthesis kan alleen dán gebruikt worden, als wij daarbij
bedenken dat 't woord niet letterlik in z'n etiemologiese betekenis moet opgevat
worden, en dat 't alleen betekent: dat in één woord verschillende b e g r i p p e n b i j
e l k a a r z i j n en niet dat er in één woord verschillende w o o r d e n te zamen
2)
g e b r a c h t zijn.
De richting der verandering van synthesis tot analysis is dus een van fleksietalen,
zoals Latijn en Grieks, naar fleksieloze talen, zoals Chinees, of tot zekere hoogte
Engels of zelfs Nederlands. Voor 't fleksie-tijdperk kunnen we ons voorstellen, dat
de taal niet alleen zés begrippen kon uitdrukken, maar waarschijnlik veel meer.
Misschien ondergingen de

1)
2)

Jespersen's ‘Prepositions’, p. 346, is toch wel wat men gewoonlik pronouns noemt!
De lezer, die deze passage met 't oriegieneel wil vergelijken, zal merken dat ik hier enigsins
van J. afwijk. Hij verwerpt 't gebruik van synthesis als inkonsekwent: ‘for as synthesis means
composition, putting together, it presupposes that the elements “put together” had at first an
independent existeuce; and this we deny.’ Prof. Jespersen's font bestaat hierin, dat hij niet
ziet hoe hij van zijn standpunt uit gerust zeggen kan dat ‘synthesis’ meant composition, en
n i e t means. Werkelik wordt synthesis in die betekenis door Jespersen's voorgangers zó
gebruikt, maar wat verhindert hem 't zelfde woord in een enigsins afwijkende betekenis, zoals
ik in de tekst aangaf, te gebruiken? 't Zou de eerste keer niet zijn dat woorden van betekenis
veranderen. Verwarring zou zulk een tot zekere hoogte kunstmatige betekenisverandering
alleen bij volkswoorden, in de volkstaal kunnen geven. Hier geeft zo-iets integendeel welkome
aanleiding om zo nu en dan noch eens er op te wijzen - bis en zelfs ter repetita placent welke betekenis de schrijver er aan hecht. Hoewel 't mij dus overbodig toeschijnt, is wat er
verder bij hem over volgt, van zijn standpunt nit, volkomen juist: ‘Therefore, whoever does
not share the usual opinion that all flexional forms have originated through independent words
gradually coalescing, but sees that we have sometimes to deal with the reverse process of
inseparable parts of words gradually gaining independence will have to look out for a better
or a less ambiguous word than synthesis for the condition of primitive speech. What in the
later stages of language is analysed or dissolved, in the earlier stages was unanalysable or
indissoluble; “entangled” or “complicated” would therefore be better renderings of our
impression of the first state of things.’
Ik voeg hier noch bij dat J., wil hij geheel konsekwent zijn, dan ook aan ‘analyse’ aanstoot
nemen moet, 't geen hij daarentegen ‘proper’ vindt. Want analysis betekent overal - ik kopieeer
Murray - ‘The.. breaking up of anything complex into i t s various s i n g l e elements; the
exact determination of the elements or components of anything complex’ etc. etc. En dit is
ook niet letterlik op ons geval van toepassing.
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werkwoorden hier wel veranderingen naar aanleiding van 't geslacht van 't onderwerp,
zoals in de Semietiese talen, of van 't voorwerp zoals dit in sommige Indiaanse talen
(Amerika) 't geval is. Maar dat is 't 'm juist. Cantavisset is een woord-zin, en dat is
met die klankopeenhopingen in de Indiaanse talen noch meer 't geval. Een essensieel
verschil van een zin en een woord is niet op te geven. En zo komen we tot de
gevolgtrekking dat in priemietieve talen de woorden langer geweest moeten zijn in
klank, en ook gedachten moeten uitgedrukt hebben, die wij nu niet als eenheid
beschouwen. In 't kort: hoe verder we teruggaan, des te meer waren de ‘woorden’
opeenhopingen van klank en betekenis.
Ook onregelmatigheden verdwijnen steeds meer en meer. In de oudere taal
komen veel meer uitzonderingen en anomalieën voor. Er springen weliswaar nieuwe
op, maar die zijn veel minder in getal dan de andere die verdwijnen. Men is er al
1)
meer en meer op uit om dezelfde zaak op dezelfde wijze altijd weer aan te duiden.
Dat men, zoals hier in Vlaanderen naar analogie van wijzen, gewezen ook spreekt
van vijzen, gevezen, - een sterk denominatief, o horror! - is per slot van rekening
een zeldzaamheid, maar dat daarentegen ‘sterke’ werkwoorden ‘zwak’ worden,
komt zeer veel voor. Ik heb daar mezelf dikwijls op betrapt. 't Is zo verleidelik om
‘te doen zoals we steeds doen’. Een afwijking (uitzondering) kost inspanning, vereist
nadenken, en een slaafs navolgen is zo veel gemakkeliker. Van daar dat analogie
formasies, die op gelijkmaken neerkomen, zo veel meer voorkomen dan die van 't
‘vijzen-gevezen’-tiepe.
Zo moet de oorspronkelike taal een grote overvloed van onregelmatigheden gehad
hebben, in woordvorming, in de morfologie en in de syntaxis. En dat priemietieve
taal-stadium kan dan ook niet eenvoudig genoemd worden, 't moet veel eerder op
een ‘oerwoud geleken hebben, waar de reusachtige boomvormen weelderig door
elkaar groeiden.’ Eenvoud is de zegel van 't ware, en als dit zo is kan eenvoud ook
niet 't oorspronkelike stadium karakterieseren, want 't kost tijd en moeite om achter
de waarheid te komen.
Nu moeten we noch de woordenschat onderzoeken.
Wij hebben 't woord wassen en dit woord blijft 't zelfde met welk ‘objekt’ we 't ook
gebruiken. Wij ‘wassen’ ons gezicht zowel als onze

1)

Dat wil dus zeggen dat die formasieën, die de geest als de minste in aantal of belang voelt,
zich naar de meeste in aantal of belang voegen.
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handen; we ‘wassen’ kinderen, kleren of iemand anders z'n gezicht, enz. enz. Maar
in de taal der Chirokezen, de Noord-Amerikaanse Indianen, wordt elk dier
uitdrukkingen apart uitgedrukt: ku-tuwo ‘Ik was mij’; tsestula ‘Ik was 't hoofd van
iemand anders’; takutega ‘ik was schotels’ enz. Maar een woord voor wassen in 't
algemeen kennen ze niet. De inboorlingen van Tasmania kennen wel veel woorden
voor allerlei boomsoorten, maar 't woord ‘boom’ hebben ze niet. Ze kennen geen
uitdrukkingen voor hard, zacht, rond, koud enz. Dit lijkt zeker zeer vreemd op 't
eerste gezicht, maar als wij er ons indenken, wordt 't vrij natuurlik. 't Wassen van
kleren, d.w.z. dat de kleren schoon worden, er anders uit gaan zien, vereist een
heel andere gedachtengang dan dat er b.v. groente gewassen wordt. Dat men zijn
eigen gezicht wast geeft een gevoel van frisheid dat bij 't wassen van een andermans
gezicht zeker uitblijft. Ik kan mij dus heel goed begrijpen, dat een oorspronkeling
nog niet dadelik 't verband inziet tussen twee of meer dergelijke operaties. Dat
vereist inzicht, dat vereist 't vermogen om 't essensieële van 't accessoire te
onderscheiden en dit krijgt men niet zoo gauw.
Dame Juliana Berners, een priores uit de vijftiende eeuw, heeft een merkwaardig
protest tegen 't gebruik van een algemeen woord in de plaats van vele bizondere.
Wij moeten niet een algemeen woord, b.v. multitude of congregacyon gebruiken
om het begrip uit te drukken, maar we moeten zeggen: a congregacyon of people,
a hoost of men, a felyshyppinge of yomen, and a bevy of ladyes,...... a sculle of
frerys, a pontifycalyte of prelates, a bomynable syght of monkes, a dronkenshyp of
coblers, enz. Daar mag nu veel kunstmatigs en menige ui in zitten, maar de plaats
is toch merkwaardig. In 't Duits zegt men: die stute fohlt, die kuh kalbt, das schaf
lammert, die geiss zickelt, die sau frischt, die hündin welft, enz. enz. Een deel van
die en dergelijke woorden blijven nu nog alleen over in de taal van hem die zich
speciaal met 't v a k bezighoudt. 't Zijn techniese woorden geworden. In wat men
zo ‘de’ taal kan noemen van een beschaafd mens komen dergelike woorden n i e t
m e e r voor. Op die gespatieerde woorden komt 't aan. Wij onderscheiden daar niet
meer tussen omdat we 't niet meer nodig hebben. En we hadden 't niet meer nodig
toen we de algemene woorden hadden leren abstrahéren. En hoe verder een taal
gekomen is, des te meer bezit ze de macht om te abstrahéren, d.w.z. 't algemene
uit verschillende variëteiten op te maken. De Zoeloes hebben een apart woord voor
witte koe, rode koe, bruine koe, enz. Een andere taal kent wel een woord voor
oudere broeder en jongere broeder,
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maar niet voor broeder. Wel, dit woord heeft men ook zeker niet vóor de andere
nodig gehad.
Ook de namen aan de verschillende geluiden der vogels gegeven ‘tell the same
tale’. Ik stel me voor dat daar ook eerst 't verschillende der geluiden de eerste
sprekers heeft getroffen en daarna pas de overeenkomst.
In de Oud-Germaanse poëzie vindt men een verbazend groot aantal woorden
voor een enkel begrip; de zogenaamde K e n n i n g a r kunnen wij maar door een
of twee voor elke groep, b.v.: zee, slag, zwaard, held, weergeven. In verband met
wat voorafgaat beschouwt Jespersen deze als 't overblijfsel van een vroegere stand
van zaken, waarin elk van deze woorden, die nu alleen in vorm verschillen, ook een
verschillende, enigsins van elkaar afwijkende betekenis had, die naderhand verloren
is gegaan. Als wij 't namen-siesteem van vroegere tijden innig kenden, zou 't ons
zeer waarschijnlik herinneren aan 't prinsiepe dat aan de groep: paard, merrie,
1)
hengst, veulen, in plaats van mannelik paard, vrouwelik paard, een jong paard,
enz. Zo kunnen we zeggen dat de priemietieve taal een groter woordenschat had
dan latere perieoden. Voor hen die mij zouden willen tegenwerpen dat dit niet opgaat,
omdat wij massa's woorden hebben die de oudere niet kennen konden, - denk maar
2)
aan alle moderne uitvindingen, - merk ik op of dit niet opgewogen wordt door 't
grote aantal begrippen die men nu niet meer en vroeger wel kende.
Maar: mogen onze moderne woorden beter geschikt zijn om abstraksies uit te
drukken en 't konkrete volkomen juist weer te geven, - zij zijn, vergelijkenderwijs
gesproken, k l e u r l o o s . De betekenis van de woorden in de oudere perioden was
meer onmiddellik te voelen, ze deden meer onmiddellik een iedee aan de hand, ze
waren krachtiger van omtrek en van uitdrukking. Terwijl wij soms van alle kanten
onze uitdrukkingen bij elkaar moeten rapen om éen enkel beeld uit te drukken, kan
dit in vroegere perioden plotseling door éen woord als een onoplosbaar geheel voor
de hoorders opgetoverd worden. Die taal was dus voor dichtertaal oneindig beter
geschikt. En wij zullen meer punten van overeenkomst vinden dan dit tussen
oorspronkelike taal en de poëzie.

1)
2)

't Engels heeft er noch meer, n.l.: horse, mare, stallion, foal, filly, thoroughbred.
Men herinnert zich de Amsterdamse hoogleraar die zes woorden nodig had om in 't Latijn
s i e g a a r uit te drukken: herba nicotiana in formam cylindricam redacta, - maar wat zou
Cicero b.v. van nicotiana gemaakt hebben!
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Trachten we ons nu in zulk een perieode in te denken, waarin de taal uit niets bestond
dan zulke krachtige konkrete woorden, dan schijnt 't alsof er toch noch veel zelfs
met al die massa woorden niet tot uitdrukking kon komen. Woordenrijkdom kan
samengaan met armoede van uitdrukking, - ‘multa sed non multum’ is hier tot zekere
hoogte van toepassing. Want dat er voor enkele begrippen veel uitdrukkingen zijn
in een taal sluit niet uit dat er voor andere begrippen weinig of geen te vinden zouden
zijn. Dan moet daar op de ene of andere wijze toch in voorzien worden en 't ligt voor
de hand aan te nemen dat dit door wat men noemt overdrachtelike betekenis der
woorden zou gebeuren. Zulk een fieguurlik gebruik komt natnurlik in alle talen en
taalperieoden voor, - het is dus volstrekt niet karakteristiek u i t s l u i t e n d voor
oudere perieoden, - maar 't moet in die oudere perieoden zeker veelvuldiger geweest
zijn. 't Is niet alleen deze redenéring die als van zelf tot die gevolgtrekking leidt. 't
Is wel bekend dat Oriëntaliese volkeren noch een veel uitgebreider gebruik maken
van metaforen dan wij. Een ieder ziet dadelik ‘'t Schip der woestijn’ voor z'n
geestesoog verschijnen.
Nu slijt alles door 't gebruik af. Als ik van nu af 't begrip stoel nooit anders meer
dan door la commodité de la Conversation hoorde uitdrukken, dan zou ik dit de
eerste paar keer als een grap beschouwen, daarna als een flauwieteit, dan als iets
gewoons, een noodzakelik kwaad b.v. en eindelik zou ik bij die uitdrukking aan niets
meer denken dan aan stoel, vooral als door ‘phonetic decay’ die uitdrukking enigsins
‘verbasterd’ was of als de woorden die deze uitdrukking samenstelden eens geheel
of gedeeltelik verouderd waren. Een voorbeeld niet zoals dit aan Molière's fantazie
maar aan de werkelikheid ontleend, zal dit noch duideliker maken. Bij sekte en
seksie denkt niemand meer aan volgen en snijden, om de eenvoudige reden dat
die etymologie nooit bij 't Nederlandse v o l k bekend is geweest, - maar ook bij een
woord als (akademiese) leerstoel denkt niemand meer aan een zitplaats. Vgl. noch
gouden oorijzer; houtwol, enz. Bij langzamerhand is 't begrip langzaam en hand
geheel verdwenen. Dat waren oorspronkelik metaforen, die nu afgesleten zijn. Hoe
verder we vooruit komen in de taalontwikkeling, des te meer zullen er van die
metaforen gebruikt geweest zijn, afgesleten zijn en die nu als geheel versteende
uitdrukkingen met een vaste betekenis tot ‘de’ woordenschat der taal behoren. 't
Frisse, poetiese is er uit, - de taal wordt meer en meer prozaïes.
De oorspronkeling daarentegen moest steeds wel zijn taal fieguurlik gebruiken,
- hij werd tot poezie g e d r e v e n . Wilde volkstammen
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spreken een taal vol van vergelijkingen, fieguurlike uitdrukkingen en allegorieën. In
bijna elke taal, waar we letterkundige produkten over hebben, gaat steeds poëzie
aan proza vooraf. Zo in 't Nederlands, waar Jan van Maerlant vóor Jan van
Ruusbroec komt en in 't Engels, waar de epiese poëzie lang voor 't proza bloeit.
Zelfs een werk als de ‘Natuurkunde van 't heelal’ dat we nu als uitsluitend eigendom
van de proza beschouwen, werd door ‘Broeder Gheraert’ in rijm (ik durf niet zeggen:
poëzie) geschreven. In éen woord:
Naturlig er slig drift; af alle munde
1)
Klang digte kwad, för prosa tales kunde.

Als we nu eens die verschillende resultaten bij elkaar brengen, dan komen we tot
een vrij ‘dun’ taaltje voor de eerste sprekers. ‘Dun’ d.w.z. dat er in die reusachtige
woorden betrekkelik al heel weinig ‘gedachte’ zat. Veel van 't uiterlike onessensieele,
weinig van 't innerlike, de gedachte, waar 't op aan komt: veel geschreeuw maar
weinig taal. Geen perieode moet lawaaiiger lui gekend hebben dan die eerste
sprekers. Dat kunnen geen zwijgende gereserveerde oude heren geweest zijn die
met een Goudse pijp in de mond tussen elk woord in, de tijd moesten hebben om
een paar rookwolkjes de lucht in te puffen, - en - puff - die - puff - elk woord - puff moesten afwegen, maar jongelui die er vrolik op los babbelden zonder op een sillabe
of wat te zien. Die moeten er op los gerateld hebben uit puur plezier in 't ratelen
zelf, zoals zo menige moeder zelfs nu noch tegen haar schatje zit te spreken zonder
op de betekenis van haar woorden te letten, ja, zonder dat 't jochie er misschien
iets van begrijpt. 't Is niet vreemd, dat wij bij deze karakteristiek steeds weer punten
van overeenkomst vinden met kinderen of met minder ‘beschaafde’ indievieduën.
Zulke lui kunnen ook hun mond niet houden, praten er ook op los voor 't plezier van
't praten alleen, en wie heeft het niet opgemerkt: hoe beschaafder een volk of een
indieviedu is, des te minder ‘lawaaiig’ zullen ze zijn.
Maar de oorspronkelike taal moet ook in noch een ander punt dan waarover we
al spraken al heel veel geleken hebben op de uitingen van baby vóór dat hij de
woorden van volwassenen begint te begrijpen, en

1)

Gesieteerd door Jespersen van de Deense dichter Oehlenschläger. Men zou 't (in vrij treurige
poëzie!) zó kunnen verhollandsen:

Zo was natuur haar loop, - uit aller monden,
Klonk Poëzie, vóor men noch Proza spreken konde.
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hun taal begint na te bootsen. De priemietieve taal moet of met dat onafgebroken
gebrom of geneurie te vergelijken zijn waarmeê noch geen gedachten verbonden
zijn. 't Spinnen van een kat is een teken van tevredenheid, en als een kind zo doet
1)
is 't ook alléén als teken op te vatten, dat 't z'n zin heeft. Uit of in zoo'n
gemoedstoestand moet de taal geboren zijn, en de organen moeten zich 't eerst
onder 't zingen, wanneer men weinig of niets ‘te doen’ had, geoefend hebben.
De priemietieve spreker kan uit de aard der zaak niet veel iedeeën gehad hebben,
en als een noodzakelik gevolg daarvan moet ook de uitdrukking daarvan, de taal,
veel te wensen overgelaten hebben. Maar dit is, hoe lelik 't ook klinke, van weinig
belang, want 't moet er eerder om te doen geweest zijn om emosies te uiten dan
gedachten. Ook instinkt deed veel. Einst weilen - sieteert Jespersen uit Schiller bis den Bau der Welt Philosophie zusammenbält, Erhält sie das Getriebe durch
Hunger und durch Liebe.
Welke van die twee - honger of liefde - of er wel 't meest toe bijgedragen heeft
om de kiemen der taal te doen ontstaan? Honger, d.w.z. de materieele kant van 't
leven, de drang om zich te voeden, 't op de voorgrond plaatsen van 't eigen-zelf?
Zou dit tot iets anders hebben kunnen leiden dan korte eenlettergrepige uitroepen,
2)
een kreet van smart, of van goedkeuring. Maar die zijn onveranderlik, en zulk een
interjeksie staat nu feitelik op 't zelfde standpunt als duizende jaren geleden.
Iets anders is 't met de liefde. Van 't standpunt der linguistiek uit redenérende en
met de nodige voorzichtigheid generaliesérende, komt men tot dezelfde
gevolgtrekking als die waartoe Darwin op een andere weg ook kwam: De taal heeft
z'n oorsprong te danken aan de wens om de andere sekse te bekoren. 't Gevoel
van liefde voor andere heeft sporen van z'n invloed achtergelaten bij een massa
gevallen van ontwikkeling in de organiese natuur; daaraan schijnen met name de
vogels en bloemen hunne prachtige kleuren te danken te hebben, - maar 't deed
meer: 't gaf de eerste zangen in en zo ontstond door liefde de eerste kiem der
menselike taal.

1)

2)

Ook bij volwassenen komt zo iets voor, maar steeds onbewust; bekend is 't voorbeeld van
de meneer die kwam ‘kondoléren - tol-derol-derol - met de dood van uw man - tolderolderol
- 't was een innig goed mens - tralala, tralala, ik heb veel van 'm gehouwen - ladadjom,
ladadjom’!
J. heeft hier grunts (of satisfaction), 't geen ik maar met de howls (of pain) samen door k r e e t
vertaal, omdat de satisfaction niet alleen door een (goedkeurend) g e b r o m , g e k n o r ,
maar ook door een hoge juichkreet kan worden uitgedrukt.
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Ik waarschuwde zoeven tegen o n v o o r z i c h t i g generalieséren. Een geval hiervan
dat veel kwaad gedaan heeft is, dat zij, die over taal schrijven, onwillekeurig zich
de eerste voorvaderen hebben voorgesteld zoals zij zelf waren; volgens hen moeten
die oorspronkelingen ernstige, kalme mensen geweest zijn, met een grote mate van
gezond verstand. De mens heeft 't nu eenmaal in zich - zijn wij niet 't middenpunt
van de schepping waar om alles draait!? - om zich alle wezens te assiemieléren,
een tendens waaraan zelfs ‘'t hoogste opperwezen’ niet ontsnapt. Nu is 't er zeker
o n s om te doen om de betrekkelik vele gedachten van veel belang, die we er op
nahouden, van onze medeschepselen te doen kennen. Deftige burgers dus (sedate,
aldermanlike citizens!) die aan niets anders denken dan aan de materieele kant van
't leven en aan.... zaken! Volgens Madwig zouden zelfs de vrouwen niet aan 't vormen
van de taal hebben meêgedaan, die alleen als voertuig van belangrijke mededélingen
en goed gemotieveerde besluiten zou zijn gebruikt!! Maar is dit beeld ook op die
eerste sprekers van toepassing, d.w. dus zeggen: op mensen die ook nog niet
hadden geleerd g e r e g e l d te d e n k e n ?
Wij komen, in verband met wat voorafgaat, tot een geheel tegenovergestelde
opienie. De oorsprong van de taal moet gezocht worden niet in de prozaiese maar
in de poëtiese kant van 't leven. Geen treurige ernst, maar spel en jeugdige vrolikheid
die er 't aanschijn aan gaf. In de ‘eerste’ taal horen we de kreten van lachende
uitgelatenheid, als jonges en meisjes zich inspanden om elkaârs aandacht te trekken,
als 't er op aankwam om in de ogen van ‘de’ sekse genade te vinden, of omgekeerd,
als een teêre maagd de ogen bevend opsloeg naar een grote sterke man, in wiens
armen ze, o zo graag! - zou willen neerzinken. Nooit danste men vroliker, en nooit
zong men blijer. ‘Language was born in the courting days of mankind: the first
utterance of speech I fancy to myself like something between the nightly love lyrics
of puss upon the tiles and the melodious love songs of the nightingale.’
Maar niet alleen de liefde, elke andere sterke emosie in 't biezonder, elke vrolike
indruk vindt z'n uiting in gezang. Dit is vooral 't geval bij ‘wilden’. Zo er vandaag hier
een moord gebeurt, of een rijtuig vol mensen in 't water valt, of een vreemde
staartster aan de hemel te zien is, s p r e e k t ‘men’ er over met z'n buurman en 's
avonds staat er een artiekeltje over in de krant. Maar bij ‘wilden’ wordt zo-iets terstond
de aanleiding tot een lied. En dat dit extempore kan geschieden bewijst 't voorbeeld
van een missionaris, die vertelt dat de Bambarran, een vrij
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ontwikkelde Soedanese volksstam in West-Afrika, hem zelf bezongen in een lied
dat ze samen zongen om hun arbeid te verlichten. Bij dergelike volkstammen wordt
alles tot een lied: de ene of andere oorlogsdaad, een jachtavontuur, van de aankomst
van een vreemdeling af tot een aardbeving toe. Waar 't hart vol van is loopt de mond
van over! 't Meest priemietieve stadium schijnt wel dat te zijn waarvan Herbert
Spencer in zijn ‘Postscript to the Essay on the Origin of Music’ vertelt. Er zijn n.l.
Oost-Afrikanen ‘die zich vergenoegen met een paar woorden te improvieseren
zonder betekenis en zonder rijm, en die te herhalen tot het hem al te erg begint te
vervelen.’ Niet waar, dat is 't plezier alleen van je stem te horen vóor dat de taal nog
dienen kan om je gedachten mee te delen. Zo laat een nieuweling op zijn fiets z'n
toeterjammertonen horen, terwijl hij nog op de vermakelikste wijze heen en weer
slingert, alleen maar om te laten merken ‘dat hij er ook een heeft’, en zo bonst een
kind met gesloten vuisten op de pieano vóor hij nog geleerd heeft dat instrument te
gebruiken. 't Meest onharmoniese geluid is voor 't ongeoefende oor noch een genot.
En dat's maar een geluk, want anders zou uit die wanklanken de harmonie der taal
wel niet geboren zijn.
Maar dat zingen is werkelik niet tot de ‘wilde’ volksstammen beperkt! Er zijn
tenminste op die manier vele ‘wilden’ onder ons zelf. Die vrolik is zingt of neuriet of
fluit, - en zo hebben we dan in elk geval éen gemoedsstemming die door zingen
wordt uitgedrukt. Ook nu voelen we noch de waarheid van 't gezegde, dat wat niet
de moeite van 't zeggen waard is, toch met grote uitdrukking gezongen en met genot
gehoord wordt. Hoe oneindig veel sterker is niet de indruk die men bij 't h o r e n
z i n g e n dan bij 't l e z e n ontvangt van Goethe's: ‘Ueber alle Gipfeln ist Ruh, - in
allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, Warte
nur, balde ruh'st du anch!’ En - laat Goethe zich wegens wat er hier vlak op volgt
niet in z'n graf omdraaien, want ik bedoel geen v e r g e l i j k i n g - wat is niet zulk
een referein als 't euwige ‘tararaboemdeay’ absolute non-sens, d.i. zonder betekenis
en wat is de indruk die de habituees der Zinghuizen er van kregen - terecht of ten
onrechte - niet sterk!
‘Men’ zong dus lang voor ‘men’ spreken kon, en door dit onbewuste zich uiten
werden de organen gescherpt en verfijnd en gemakkeliker ‘bespeelbaar’. En dat
moet gebeurd zijn zonder dat de sprekers er enig benul van hadden wat ze eventueel
nog met die stem voor wonderkunsten zouden kunnen verrichten - ai, nullum
benullum de artibus! Dat er uit die klankenchaos een taal geboren zou worden die
de minste
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betekenis-afwijking kan weergeven, kon onze oudste voorouders al net zo min voor
de geest staan als dat de grove beelden van mensen en dieren die zij maakten,
later tot een i e t s zouden ontwikkelen, dat mensen uit verschillende landen zou
veroorloven uit de verte zich met elkaar in gemeenschap te stellen. In het eerste
beeld-schrift staat elk beeld voor een hele zin of voor meer. Dit werd tot een
ideografies weergeven van elk woord op zichzelf: dit tot een schrijven in lettergrepen,
en dit weer tot 't alfabetiese schrift van heden, waarin elke letter staat of altans h e e t
te staan voor éen klank. Hier hebben we dus een leerrijke paralel met de teorie der
taalontwikkeling zoals die hier voorgedragen is: ook de woorden zouden voortdurende
analyse vertonen, en meer en meer in kleinere eenheden uitdrukken wat vroeger
in een onafscheidbaar geheel werd uitgedrukt.
Zo zien we in die beide gevallen dat 't vage, onzekere, chaotiese vervangen wordt
door 't vast-omlijnde, 't zekere en 't ontwarde. Wanorde door orde. En dit noemen
we ontwikkeling, vooruitgang.
Een woord als ‘waf-waf’ of ‘psst’, onomatopoëtiese of echo-woorden konden
dadelik gebruikt worden en begrepen met de betekenis die 't nu heeft, maar met de
grote massa woorden kon dit zeker niet. De meeste woorden zijn pas door
v e r a n d e r i n g van betekenis en zelfs van funksie tot de tegenwoordige betekenis
gekomen. Wij zagen dat een uitdrukking met een vaste betekenis soms uit een
uitdrukking, een klankenchaos zonder enige betekenis ontwikkelde. Hoe was 't
mogelik dat die betekenis zich hier als 't ware uit 't niet heeft kunnen ontwikkelen?
Om die vraag te beantwoorden moeten we ons herinneren hoe we hiervóór zagen,
dat de eerste woorden veel meer dan nu een konkrete bepaalde betekenis hadden.
De meest konkrete woorden zijn wel de eigennamen, n.l. de echte, die werkelik aan
éen persoon of zaak e i g e n zijn. Hoe zulke namen konden w o r d e n , d.w.z. hoe
zekere nietsbetekenende klanken met een enkel indieviedu van de eene of de
andere soort vast en uitsluitend konden worden geassocieerd, is gemakkelik genoeg
te begrijpen. Er is geen reden om te betwijfelen dat zelfs in die tijd van weinig of
niet ontwikkelde indieviedualieteit een zeker persoon toch een hem alleen eigene
kadans bij zijne liederen hebben kon. Zó iemand in de tijd dat ‘hei! 't was in de(s
levens) Mei!’, veronderstellen we had de gewoonte om zijn liefje met de kadans
‘Heisa, hopsasa!’ aan te spreken. Natuurlik moest dit door zijn kameraden gemerkt
worden en men kan zich voorstellen dat men hem met die eigenaardigheid wel eens
voor de gek hield, - zoals dit nu b.v. ook noch steeds gebeurt. Noemt men noch niet
dikwils iemand die zich de weelde van een

Taal en Letteren. Jaargang 5

348
maneschijn voor eigen gebruik veroorloven kan, een ‘kaalkop’? Zo zou b.v. de kreet
‘Heisa, hopsasa’ door de vrienden gebruikt kunnen zijn gaan betekenen: ‘Kijk, daar
heb je (hem weer die altijd) “Heisa, hopsasa” (zingt)’, of de woorden, de n a a m
Heisa, enz. zou ook aan 't meisje in kwestie eigen kunnen blijven.
Zo konden eigennamen ontstaan, en van eigennamen tot soortnamen is de
overgang gemakkelik genoeg te begrijpen. Wanneer we een naam van iemand
uitspreken, dan toveren we die man voor de ogen van onze hoorders op met al z'n
h e n b e k e n d e eigenschappen. Spreek ik nu tegen Keizer Wilhelm II van ‘Bismark’,
dan zal die 't meest aan d i e eigenaardigheden denken, welke hem, de Keizer, 't
meest frappéren b.v. die, welke er B. toebrachten, zich tegen hem over te plaatsen.
Tegenover een van Bismark's huisgenoten van hem sprekende, zullen we de
hoorders weer aan andere eigenschappen van 'em 't meest doen denken. Het aantal
eigenschappen dat ik door 't noemen van die naam te voorschijn tover, hangt dus
van de hoorders af. Hoe beperkte de kennis, die de hoorder dus van 't onderwerp
van gesprek heeft, des te g e r i n g e r 't aantal eigenschappen, dat die hoorder aan
dat onderwerp van gesprek toekent. 't Ligt dus voor de hand dat, aangezien verreweg
de meeste Bismark alleen kennen als staatsman - dat is voor hen ‘de’ eigenschap,
waaraan ze denken bij 't horen van de naam - dat daarom ‘Dat is géen Bismark’
gaat betekenen: ‘dat is geen staatsman.’ Stel nu dat onze zanger van zoeven zijn
kameraden door zijn eigenaardige wijze van ‘zingen’ treft. Dan zouden die vrinden
van een ander kunnen zijn gaan zeggen: Dat is geen ‘heisa hopsasa’ en deze zin
zou dan zijn gaan betekenen: ‘Die zingt lang zo mooi niet.’ En ‘heisa hopsasa’ zou
betekenen: ‘hij die mooi zingt.’
Wat gaat er om in de geest van hem die voor 't eerst van een onkuis man zeê:
‘Dat is geen Jozef!’? Die man dacht niet aan al de eigenschappen die te zamen
Jozef ‘uitmaken.’ Op dat ogenblik liet hij helemaal buiten consiederasie dat Jozef
de zoon was van Jakob, dat hij door Potiphar's huisvrouw werd verleid, aan zijn
verdere karaktertrekken dacht hij helemaal niet, - alleen dat hij de verleiding
weerstond, - dat éne blijft hem bij en dat alleen gebruikt hij, l e g t h i j i n zijn woord
‘Jozef’. En als men nu bedenkt dat 't gemakkeliker is om met één omstandigheid
rekening te houden dan met vier of vijf of zes, dan zal men inzien hoe natuurlik 't is
dat die overgangen zo oneindig dikwels voorkomen.
1)
Zo is nu B e n j a m i n de jongste van e l k e familie, vroeger alleen

1)

Zie noch andere voorbeelden in Paul's Grundriss I, 698, door te Winkel.
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van de famielie Jacob-Rachel. Zo is k e i z e r nu 't hoofd van (betrekkelik) vele
Staten; vroeger van éen. Zo wordt een zeker Bitter dat uit de fabriek van Bonekamp
komt, een Bonekampje en een tweede borrel een Schaapmannetje, omdat Dr.
Schaapman bij de bespreking der wet op de dronkenschap beweerde, dat ‘de’
werkman zonder gevaar wel ‘een tweede’ borrel zou kunnen nemen.
Zo ontstaan dus soortnamen.
We zagen: Hoe verder we teruggaan des te minder zijn de w o o r d e n in een zin,
't chaoties geheel, te onderscheiden. Maar juist deze soort zinnen staan zó dicht bij
die betekenisloze frasen, waarvan we voor de priemietieve perieode 't bestaan
veronderstelden. Als student dieneerde ik dikwels te Utrecht in een ‘eethuis’, waar
we een mij nu noch steeds onverklaarbare eigenaardige lucht in de neus kregen.
Onlangs rook ik ergens diezelfde lucht, en t e r s t o n d stond mij 't kamertje met de
niet zeer ‘propere juffrouw’ voor ogen die ik jaren lang niet meer met een gedachte
vereerd had! Stel eens dat wij bij 't aanschouwen van de egyptiese pyramiden met
een klubje vrienden 't lied aanheffen: ‘Wer hat dich, du Schöner Wald, aufgebaut
so hoch da droben’. (Dat 't lied nu niet juist toepasselik genoemd kan worden,
versterkt alleen de indruk.) Als ik nu dit lied vergeet en 't over tien jaar opeens weer
hoor, zelfs onder geheel andere omstandigheden, dan zal opeens de sfinks mij weer
voor ogen staan. Als nu bij de ene of andere stam in de oertijd b.v. een vijand
verslagen is en de troep uit vreugde een zegezang aanheft, b.v. ‘Dzieng boem,
dzieng boem lala!’ of iets dergelijks, dan kunnen we ons gemakkelik voorstellen dat
die woorden (gezongen) met die gebeurtenis worden geassosieeerd. Die drukken
dan b.v. uit: ‘De geduchte vijand is verslagen’ of ‘Wij hebben de geduchte vijand
verslagen’, of iets van dien aard. Hoort iemand diezelfde zang naderhand dan kan
't voor hem betekenen: ‘Herinner je je wel dat die vijand verslagen is?’ En als dit
gezongen wordt op 't ogenblik dat ze weer tegen een andere vijand optrekken, zou
't kunnen betekenen: ‘Laat ons hem verslaan (n.l. zoals we tevoren, je herinnert je
wel, die andere verslagen hebben’). Zo zien we hoe een melodie-zin ‘Dzingboemlala’
ste

de elementen kan gaan bevatten voor wat we n u zouden noemen: 1 persoon
m.v. adhortativus van het w.w. verslaan: Laten wij verslaan!
Zo ontstonden de namen voor werkingen.
De lezers, die, wat hier vooraf gaat met 't oriegieneel zullen willen vergelijken,
zullen merken dat werkelik, zoals ik in 't begin zei, de gehele leidende gedachte
ervan van Jespersen is en dat ik er niet veel
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anders aan gedaan heb dan er enige illustrasies bijvoegen, die mij voor 't
Nederlandse publiek geschikt voorkwamen. Daarom zijn de Engelse voorbeelden
ook door Nederlandse vervangen. Ik hoop daardoor tot de lezing van 't geheel
opgewekt te hebben. Krietiese geesten, die me gevolgd hebben, zullen met verbazing
en wantronwen misschien, opgemerkt hebben, dat er hier alles maar aangenomen
wordt, want van krietiek oefenen blijkt er hier niet veel, en ze znllen willen weten of
er dan ook niets op de teorieën van Prof. Jespersen te zeggen valt.
Ten eerste dit: Ik heb getracht Jespersen's teorie zo objektief mogelik weer te
geven en heb dus hiervoor alleen maar een paar punten van ondergeschikt belang
beknibbeld. Maar 't zou niet onwaarschijnlik zijn dat m'n lezers, die bekend zijn met
de indieviedualistiese-taal-teorieën, die in dit tijdschrift verkondigd worden, al zelf
voelen, dat er hier en daar wat schijnt te haperen.
Nu heeft Jespersen bij z'n ‘projeksies’ in de oertijd natuurlik veel gebruik gemaakt
van dokumenten uit oudere taalperieoden - hoe kon 't anders? Wij kennen die oudere
perioden natuurlik alléen u i t die dokumenten en nu maakt Dr. Hettema er mij
opmerkzaam op, dat, aangezien die litteratuur, die we over hebben, in de regel
n i e t de natuurlike spreektaal maar dikwils de dichtertaal, altijd een kunsttaal zal
zijn, - wij daar rekening meê moeten houden. Van dit verschil tussen dichtertaal en
algemene taal schijnt Jespersen 't belang voor zijn doel niet ingezien te hebben of
hij zou er 't zijne over te zeggen hebben gehad. Nu is 't werkelik waar dat er tussen
die twee een groot verschil bestaat en dat we dus bij die projeksies uiterst voorzichtig
moeten zijn om niet in 't oer-beeld trekken te krijgen, die aan de oertaal als ‘de’
natuur(like) taal bij uitstek niet eigen hebben k u n n e n zijn. Maar dat ‘de projeksie
op de o e r tijd van onze historiese taalgegevens’ daarom ‘hoogstvoorbarig’ zou zijn,
zoals Dr. Hettema me schrijft, kan ik niet inzien. In elk geval gebruik ik met genoegen
deze aanleiding om Dr. Jespersen op deze tegenwerping te wijzen, in de stellige
verwachting, dat bij een eventnele nadere toelichting van z'n teorieën zal blijken,
dat dit geen wichtig bezwaar tegen de quintessens van zijn beweringen zal blijken
te zijn.
En vervolgens noch dit: Mij schijnt de hoofdteorie in dit boek verkondigd dat er
vooruitgang in de taal op te merken is en géen decay, volkomen juist. En als men
mij zegt, dat dit niet geheel nieuw is, verwijs ik naar p. 270 hiervoor, waar ik dit al
heb toegegeven, maar te vens herhaal ik dat de verdienste niet in dit ‘nienwe’ steekt,
maar in
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de wijze, waarop dit hier bewezen is. Slechts zij wier pessimistiese levensopvatting
meêbrengt, dat ze alles wat Jespersen tot steun van zijn opinie heeft aangevoerd,
a priori als achteruitgang willen kenmerken, die laudatores temporis acti zullen noch
zich geneigd gevoelen voor 't tegenovergestelde gevoelen op te komen. Of ze er
in zullen slagen deze teorie omver te werpen is een andere zaak.
In verband hiermeê noch 'n opmerking. Ik mag misschien noch wel 'es uit de
school klappen en hier invoegen, dat m'n haudschrift van dit opstel door Dr. Hettema
met vele opmerkingen versierd werd. Die hadden vooral tot doel, me van een ‘fout’
in Jespersen's boek (en dus ook in dit artiekel) te overtuigen en wel d e z e : Hij
spreekt voortdurend over de taal van 't eene indieviedu als b e t e r , p e r f e k t e r
dan die van een ander. Volgens m'n vriend de hoofdredakteur c.s. is dit niet juist.
Naar aanleiding van de opmerking (ante p. 278) dat ‘een volkspreker werkelik een
zeer jong stadium, een begin-periode van gedachte-ontwikkeliug vertegenwoordigt’,
tekent Hettema aan dat dit juist daarom zo gevaarlik is, omdat men hieruit moet
afleiden dat ‘'t beschaafde betere taal (is) als de volkstaal. En dat is zo niet. 't Is
algemener verstaan; dat is 't enige.’ Even te voren roept hij uit: ‘Denk je nu toch
waarlik noch dat 'n boer zijn taal niet evengoed spreekt als wij de onze.’ Volgens
hem is niet alleen alle taal indieviedueel, - alle taal is ook even goed. Nu, 't hangt
er maar van af, wat we ‘goed’ noemen, en juist omdat dit laatste zó moeilik te bepalen
is, dat we daarover a l l e e n wel een vel zouden kunnen vullen, laat ik die kwestie
hier ter zijde. Liever wil ik naar aanleiding hiervan zien of, volkomen afgezien van
de vraag, die ik aan m'n lezers overlaat, wie hier gelijk heeft, er niet een middel te
vinden is, om de twee partijen tevreden te stellen. Laten we eens zien.
Taal verandert. En de mens verandert. Daar zal wel niemand iets op tegen hebben.
Of nu die verandering bij taal en mens vooruitgang, ontwikkeling moet heten of
achteruitgang, laat ik hier in 't midden. Laten we niet prejudiesieeren en perfekter,
beter (de aanstootgevende woorden) op taal toegepast opvatten als betekenende:
méer in overstemming met de ‘verandering’, die de mens ondergaat. Als we dán
van een meneer lezen dat zijn taal ‘beter’ is dan die van een boer, dan weten we,
dat dit alleen betekent, dat die meneer a n d e r s spreekt tengevolge van 't feit dat
hij een andere (let wel: andere niet betere!) opvoeding gehad heeft. En als er dan
iemand beweert dat onze taal nu perfekter is dan vroeger, dan vatte men dat op als
anders, in overstemming met de veranderde indievieduën. En over deze vredesvoor-
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waarden steekt m'n gelukkig noch enigsins optimistiese ikheid m'n min of meer
pessiemistiese (?) vrind de hand toe.
Maar de omstandigheid dat deze beschouwingen zo nauw met onze
levensopvatting samenhangen, maakt wel de zwakke zijde van 't boek uit. Vooral
is dit 't geval met 't laatste hoogst belangrijke hoofdstuk over de ‘Oorsprong van de
taal’. Jespersen begint met ons te vertellen dat hij eigelik aan die kwestie niet al te
veel aandacht gegeven heeft. Dat is jammer. Want als iemand die er weinig ‘aan
gedaan’ heeft, niet alleen sterk genoeg is, maar z i c h ook sterk genoeg v o e l t Prof. J.'s weinig zich op de voorgrond plaatsende persoonlikheid geeft mij 't recht
tot deze klimaks - om zulk een genieale hiepotese met enkele als uit de mouw
geschudde fragmentariese argumenten zó aannemelik te doen schijnen als hier 't
geval is, - jonge, dan heeft hij een zware verantwoordelikheid op zich geladen door
z'n opinie niet nader toe te lichten. En hierin vindt m'n krietiek-lustige lezer m'n
essensieele bezwaren tegen 't boek opgesloten.
Deez' perzik gaf mijn vader mij - deez' perzik smaakt naar meer. En als Prof.
Jespersen deze in-hollandse toespeling niet mocht begrijpen, dan voeg ik er een
bij die hij zeker wél begrijpt: Oliver asks for more! 't Is te fragmentaries. Wil hij z'n
mening omtrent de oorsprong van de taal ingang doen vinden, dan moet hij zich de
moeite getroosten om ons aan te tonen dat wat ik daareven zei onjuist is, en dat
het al of niet aannemen van deze teorie volkomen onafhankelik is van de vraag: of
de lezer pessiemist is of optiemist. En die moeite kan voor hem niet groot zijn!
Gent, 5 Juli 1895.
H. LOGEMAN.
Het maken eener definitie is een hersenoefening, die in den smaak valt van
casuistische geesten: de moeilijkheid er van trekt hen aan. Zij zijn het er over eens,
dat verschillende definities van één begrip goed kunnen zijn. Is het dan niet onjuist
te veronderstellen, zooals toch bij het onderwijs geschiedt, dat het aanhooren van
eene definitie den leerlingen het gedefinieerde begrip zou kunnen verklaren? Omdat
men dat bezwaar eenigszins gevoelt, volgen er dan ook onmiddellijk voorbeelden,
maar die zou men eigenlijk het eerst moeten noemen: meester zelf is begonnen
met een massa voorbeelden te nemen en heeft daaruit zijn definitie zoo goed als
het ging opgebouwd.
A.A., Dilettantismen.
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Woordorde en buigingsuitgangen.
Van de bekende voorstellen tot vereenvoudiging van onze spelling en verbuiging
zijn die ongetwijfeld het belangrijkst, die op de verbuiging betrekking hebben. Hier
toch geldt het niet alleen een strijd tussen eenvoud en gewoonte, of een kwestie
van smaak. Er is meer aan vast. Zal de duidelikheid er niet onder lijden wanneer
men de buigingsuitgangen weglaat die de spreektaal sinds lang niet meer kent? Zal
de taal er niet door verarmen? De zinsbouw niet minder vrij worden? Dr. Ch.M. van
1)
Deventer beantwoordde die vragen bevestigend. En hij voegde er o.a. aan toe:
‘Het behoud der uitgangen... vermeerdert ook het materiaal der artistieke uitdrukking
van aandoening... De artisten gevoelen zelf(s?) behoefte aan middelen van
uitdrukking, die menig beschaafd man als stijf en gedwongen afkeurt.’
2)
Naar aanleiding van die woorden schreef ik in het Weekblad de Amsterdammer :
‘Ik wil grif aannemen dat dit allemaal waar is. Welnu, als onze artiesten behoefte
gevoelen aan een bepaald middel van uitdrukking, zullen ze er ook zeker wel gebruik
van maken. Een artiest weet wat hij doet en handelt als artiest op z'n eigen
verantwoordelikheid.
Maar - moet nu een middel waar een artiest gebruik van kan maken, dag in dag
uit worden gebezigd door honderdduizenden nietartiesten? Moet dat middel geleerd
worden aan alle nederlandse kinderen, alsof het een onmisbaar bestanddeel
uitmaakte van de gewone taal?
Als ieder, die beschaafd nederlands spreekt, zeggen zal: ‘Zie je daar die balk aan
de kant van 't water?’, moet men, men, de gewone men, dan schrijven ‘dien balk’
en ‘den kant?’ Vindt een artiest zo iets

1)
2)

In de Kunstwereld. Zijn stuk werd o.a. overgenomen in het Weekblad de Amsterdammer van
1 Sept. '95.
Van 22 Sept. '95. Karakteristiek is hetgeen de heer F.W. Dryver uit Grosthuizen naar aanleiding
van mijn stuk schreef in het Weekblad van 6 Oct. Er blijkt uit dat er nog altijd mensen zijn die
over de zaak meepraten, zonder ook maar in de verte te begrijpen waarover de kwestie
eigenlik loopt. Meneer Dryver dicht mij o.a. het voornemen toe om een der lidwoorden de of
het uit het nederlands te verbannen!!
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mooier of beter, dan moet-ie 't vooral doen. Maar waarom zouden gewone
stervelingen het er zich moeilik mee maken?
Vormen als des en den behoren net als zeventiende-eeuwse en middelnederlandse
woorden en uitdrukkingen tot een vroegere perieode van onze taal. Wie voor prakties
gebruik Nederlands leert heeft er niet mee te maken; want in het Nederlands van
ònze tijd komen ze niet meer voor.
Als een taal-artiest oude vormen of woorden bezigen wil, ligt het op z'n weg die
oudere taal te bestuderen.
Maar daarom hoeft het grote publiek nog niet in die antiekwieteiten te liefhebberen.’
Wordt de taal onduidelik wanneer men de afgesleten buigingsuitgangen niet meer
schrijft? Het Engels leert ons het tegendeel. En wie liever bewijzen heeft uit het
Nederlands zelf, leze Marcellus Emants' Een nagelaten Bekentenis en Brandt van
Doorne's Huiselik Leed.
In het zo hoogst belangrijke boek van prof. Jespersen, Progress in Language (aan
de lezers van dit tijdschrift bekend door het uitvoerige artiekel van prof. Logeman),
wordt een hoofdstuk gewijd aan het verband tussen het ontstaan van een vaste
woordorde en het verdwijnen van buigingsuitgangen. Er is zóveel in dat hoofdstuk
dat van 't grootste gewicht is voor òns, Nederlanders, juist in betrekking tot de boven
besproken kwestie, er komen zoveel nieuwe en scherpzinnige opmerkingen in voor
waarmee ook wij ons voordeel kunnen doen, dat ik aan de verzoeking om het in 't
Nederlands te bewerken niet kan weerstaan; ook al werd door prof. Logeman in
1)
een vorige aflev. de inhoud in 't kort reeds opgegeven. Wat hier volgt is geen
geregelde vertaling. Waar ik het nodig vond heb ik een en ander weggelaten of
ingelast. De engelse voorbeelden zijn natuurlik door overeenkomstige nederlandse
vervangen.
Wij willen nu trachten een antwoord te vinden op de volgende vragen: Welke
betrekking bestaat er tussen vrije woordorde en een ingewikkeld verbuigingsiesteem?
Hoe komt het dat in historiese tijden vereenvoudiging van grammatieka altijd
samengaat met de ontwikkeling van een vaste woordorde? Is dat toevallig of bestaat
er een betrekking van oorzaak en gevolg?

1)

Taal en Letteren V, 280, 281.
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Wie even over die laatste vraag nadenkt, zal tot de overtuiging moeten komen dat
de vaste woordorde hier werkelik de oorzaak, de vereenvoudiging van vormen het
gevolg is. En toch hoort men wel verkondigen dat de buigingsuitgangen verloren
gingen ‘door foneties verval’ of door de werking van vaste taalwetten, en dat men
toen tot een bepaalde woordorde z'n toevlucht moest nemen om het verlies te
vergoeden. Maar als dit zo was, zou er, nà het verdwijnen der uitgangen en vóór
het ontstaan van die vaste woordorde, een perieode moeten zijn geweest, waarin
de betrekking tussen de woorden onderling op geen enkele manier werd aangeduid;
een perieode waarin de taal onverstaanbaar zou zijn en bijgevolg onbruikbaar. Die
teorie is dan ook niet vol te houden. Wij moeten aannemen dat de vaste woordorde
er eerst is geweest; dat die langzamerhand is ontstaan als een natuurlik gevolg van
geregeld denken. Heeft er misschien vóór de vestiging van de vaste woordorde hier
of daar al eens neiging bestaan om zekere slotkonzonanten of -klinkers te laten
vallen, dan moest dat onbewuste streven voortdurend worden beteugeld door de
noodzakelikheid dat de taal verstaanbaar was; de merktekenen die aanwezen
waartoe de verschillende woorden behoorden, mòchten niet worden uitgewist. Maar
wanneer eenmaal ieder woord een vaste plaats heeft, en die plaats de betrekking
van de woorden onderling aanduidt, is er geen enkele reden meer waarom de
uitgangen niet zouden worden verzacht door gelijkmaking van verschillende klanken,
1)
of waarom ze niet geheel zouden afslijten .
Ik was verplicht de loop van zaken in één opzicht anders voor te stellen dan hij wel
zal hebben plaats gehad. Duidelikheidshalve deed ik het voorkomen alsof de
woordorde eerst in ieder opzicht was vastgesteld en of daarna de uitgangen
begonnen te verdwijnen. In werkelikheid was de zaak niet zo eenvoudig, daar
veranderingen van de ene soort samengingen met veranderingen van de andere;
het is dan ook hoogst moeilik en veelal onmogelik in ieder biezonder geval te
ontdekken wat voorafging en wat volgde. Wij zijn niet in staat op een bepaalde plek
de vinger te leggen en te zeggen: hier is een uitgangs-m of n afgevallen omdat hij
overbodig was geworden als naamvalsteken, toen de akkuzatief altijd geplaatst
werd àchter het werkwoord. Nochtans schijnt mij de grondwaarheid van mijn
hypothese onaantastbaar toe. Let eens

1)

Vgl. Taal en Letteren V, 42 vgg., o.a. 67, 68.
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op de latijnse uitgang s. Cicero vertelt ons nadrukkelik - en een vrij groot aantal
inskripsies staven zijn woorden - dat er een sterke neiging bestond om de s van de
uitgang te laten vallen. Maar dat streven kreeg de overhand niet. De reden ligt voor
de hand: zie eens wat het gevolg is wanneer men op een bladzij latijns proza al die
uitgangs-s'en weglaat! Het wordt hier en daar uiterst moeilik de bedoeling te vatten.
Een medeklinker die zo'n belangrijke rol speelt in de uitgangen van zelfst.
naamwoorden en werkwoorden, kon in een taal, die zoveel vrijheid in de
woordschikking toelaat als het Latijn, niet weggelaten worden zonder verlies.
Bijgevolg bleef die s behouden. Maar na verloop van tijd werd de woordorde meer
en meer onderworpen aan wetten. En toen zich eeuwen later, na de splitsing van
het Latijn in de romaanse talen, de neiging om de slot-s te laten vallen krachtiger
deed gevoelen, bestond de tegenstand van vroeger niet meer. De s verdween. Eerst
in het Italiaans, toen in het Frans. In het Frans had die verdwijning plaats tegen het
einde van de middeleeuwen; sommige gevallen van overleving worden in de
hedendaagse spreektaal nog teruggevonden. Wat het Spaans betreft, daar begint
de uitgangs-s eerst in 't laatst van deze eeuw af te vallen.
Nu een andere vraag: Is het wenselik voor een taal, een vrije woordorde te hebben?
Of zou men in dit geval de overgang van vrijheid in gebondenheid als winst mogen
1)
beschouwen?
Hoe belangrijk de woordorde is voor de stijl, weet iedereen; maar wat de stijl is
voor het indieviedu, dat zijn de algemene taalwetten voor het volk.
Als Schiller zegt:
Jeden anderen Meister erkennt man an dem, was er ausspricht;
Was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister des Stils,

kunnen wij van onze kant de palm toekennen aan de taal, die het mogelik maakt
‘wijselik te verzwijgen;’ en dat wil die dingen, die in andere talen uitgedrukt moeten
worden door onhandige middelen die telkens en telkens weer dienen te worden
aangewend (vgl. b.v. het

1)

Hoewel wij ons niet volkomen verenigen kunnen met de volgende beschouwingen, menen
we ze niet te mogen overslaan, daar door weglating van deze tierade over ‘wenselikheid’ het
verband zou hebben geleden. En ze kunnen vooràl nut doen omdat zij de aanhangers van
de ouwere taalbeschouwing tot inkeer kunnen brengen.
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latijnse multorum virorum antiquorum). Alleen door de woordorde - volstrekt niet
meer door uitgangen - onderscheiden wij Jan slaat Piet van Piet slaat Jan, van slaat
Jan Piet?, van slaat Piet Jan? - Kan dit niet vergeleken worden met het vernuftige
arabiese getalsisteem, waarin 234 iets heel anders betekent dan 324 of 432 of 423?
Men vergelijke deze wijze van uitdrukken eens met de omslachtige manier van het
romeinse stelsel!
Misschien zal men mij tegenwerpen dat vrijheid in de woordschikking een groot
voordeel is. Ik antwoord daarop dat wij ons oordeel niet moeten laten verschalken
door een woord. Al is vrijheid in veel gevallen zeer wenselik, daar volgt nog niet uit
dat het ook hier zo best is. Wij moeten op onze hoede zijn met dat woordje ‘vrij’.
Niets is gemakkeliker dan de bordjes te verhangen en in plaats van de voordelen
van vrijheid na te gaan, te vragen wat verkieseliker is: orde of wanorde?
Oppervlakkig beschouwd schijnt vrijheid van woordorde een groot voordeel te
zijn, als we ons op het standpunt plaatsen van de spreker; want deze zal dan niet
gedwongen zijn zich aan vaste regels te houden Maar een vaste woordorde is
ongetwijfeld in het belang van de hoorder, die het gesprokene nu veel gemakkeliker
begrijpen kan. En daar de spreker spreekt met het doel om te worden verstaan, is
een vaste woordorde middellik ook in het belang van de spreker.
Daar komt nog bij dat het ontbreken van een vaste woordorde de spreker
noodzaakt zich uitvoeriger en omslachtiger uit te drukken en telkens naar het een
en het ander te verwijzen.
Wanneer het argument wordt gebezigd dat het bestaan van een vrije woordorde in
o

het belang is van de dichters, dan dient men te overwegen, 1 . dat wij niet allen
dichters kunnen zijn en dat wij misschien meer moeten letten op de belangen van
al die mensen die als Molière's Monsieur Jourdain proza spreken zonder het te
weten, dan op die zeer enkelen die in de benijdbare pozietsie verkeren van leesbare
o

verzen te kunnen schrijven; 2 . dat een statisties onderzoek ongetwijfeld zou
aantonen, dat de dichters, die tot het gebruik van inverzies en andere verouderde
o

woordschikkingen hun toevlucht moeten nemen, niet tot de beste behoren; en 3 .
dat in de talen waarin de woordorde tot een grammaties hulpmiddel is geworden
(ten minste in die waarmee ik bekend ben) zoveel middelen
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worden aangetroffen om de beperking der vroegere vrijheid te neutraliezeren - men
denke aan partiekels, aan de lijdende vorm, aan de bouw van de volzinnen - dat
geen taalartiest, en dàt moet iedere dichter toch zijn, in verlegenheid hoeft te
1)
geraken.
Om aan te tonen hoe nuttig een grote rijkdom van buigingsuitgangen is, heeft de
heer Johannson in een belangrijk artiekel over Korrektheid in Taal (Indogerm.
Forschungen I, 1891) een aantal dubbelzinnige duitse zinnen bijeengebracht:
‘Soweit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt’ (is
Gott eerste naamval of derde?)
‘Seinem Landsmann, dem er in seiner ganzen Bildung ebensoviel
verdankte, wie Goethe...’ (is Goethe eerste naamval of derde?)
‘Doch würde die Gesellschaft der Indierin lästig gewesen sein’ (is Indierin
tweede naamval of derde?)
‘Darin hat Caballero wohl nur einen Konkurrenten, die Eliot, welche freilich
die Spanische Dichterin nicht ganz erreicht’ (is welche onderwerp of
voorwerp?)
‘Nur Diopeithes feindet insgeheim dich an und die Schwester des Kimon
und dein Weib Telesippa’ (zijn Schwester en Weib onderwerp of
voorwerp?).
De heer Johannson heeft gelijk, wanneer hij in deze zinnen het nadeel ziet van
verlies van vormen. Want deze zinnen zouden niet dubbelzinnig zijn als iedere
naamval zijn onderscheidend teken had. ‘Hoe groter de vormenrijkdom, hoe
duideliker de taal.’ En deze zinnen bewijzen dat onduidelikheden voorkomen, óók
wanneer de regels der woordorde strikt in acht genomen worden.
Wanneer Johannson dus opmerkt dat we hier te doen hebben met een vlekje op
de duitse taal, dat er dubbelzinnigheden kunnen veroorzaakt worden door de
onvolkomenheid van het duitse grammatieka-siesteem, willen we dat wel
toestemmen.
En het zal ons niet moeilik vallen de oorzaak te ontdekken van die
onvolkomenheid, als wij de bouw van de taal in z'n geheel beschouwen en de
bewuste zinnen in andere talen overbrengen om de uitkomsten te vergelijken.

1)

Deze beschouwing van dichterlike werkzaamheid laten wij geheel voor rekening van de auteur.
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Wij kunnen al dadelik de opmerking maken dat het zwakke punt niet uitsluitend
gelegen kan zijn in het geringe aantal buigingsuitgangen; want het Nederlands, het
Deens, het Engels hebben veel minder van die uitgangen, en dubbelzinnigheden
als de boven genoemde komen in die talen veel zeldzamer voor.
Ja, hoe paradoks het op 't eerste gezicht mag schijnen: een van de oorzaken van
die dubbelzinnigheid in 't Duits ligt juist in z'n grotere rijkdom aan grammatiese
vormen.
Wanneer wij in plaats van de dubbelzinnige woorden eens andere kiezen, dan
zullen wij zien dat de betekenis nagenoeg altijd duidelik wordt, daar de meeste
andere woorden verschillende vormen hebben in verschillende naamvallen: ‘Soweit
die deutsche zunge klingt und dem Allmächtigen (of: der Allmächtige) Lieder singt.’
- ‘Seinem Landsmann, dem er in seiner ganzen Bildung ebensoviel verdankte wie
dem grossen Dichter’ (of: der grosse Dichter). - ‘Doch würde die Gesellschaft des
Indiers (of: dem Indier) lästig gewesen sein.’ - ‘Darin hat Caballero wohl nur einen
Koukurrenten, William Shakespeare welcher freilich den spanischen Dichter (of:
den der spanische Dichter) nicht erreicht.’ - ‘Nur Diopeithes feindet insgeheim dich
an und der Bruder des Kimon und sein Freund’ (of: den Bruder und seinen Freund).
Het feit dat talloze dergelijke zinnen volkomen duidelik zijn, leidt tot het gebruik
van gelijkvormige konstruksies, ook daar waar de zin verre van helder is. Maar
indien (zoals in 't Nederlands) òf alle zelfst. naamwoorden in nomienatief en datief
en akkuzatief gelijkluidend waren, òf (zoals soms in 't Duits) de genietief altijd gelijk
was aan de datief (b.v. der Indierin) zouden konstruksies als de bovengenoemde
dubbelzinnige, ondenkbaar wezen in een taal die een middel wil zijn tot mededeling
van gedachten.
De oorzaak der dubbelzinnigheid blijkt dus per slot van rekening te schuilen in
de onbestendige wijze waarop men de naamvallen vormt. Maar die onbestendigheid
vindt men terug in alle oude Ariese talen: naamvallen die in 't ene geslacht of in de
ene verbuiging duidelik worden onderscheiden, zijn in de andere gelijkluidend.
Terwijl in 't Latijn een zin als patres filios amant of patres filii amant volkomen duidelik
is, kan men patres consules amant op twee manieren vertalen. En hoe verschillend
kan een zin als Horatius et Virgilius poetae Varii amici erant niet worden opgevat!
Zulke gebreken in de bouw van sterk buigbare Ariese talen schijnen onvermijdelik
te zijn. Al kan men ze niet het logische gevolg noemen van vormenrijkdom, histories
vertonen ze zich toch altijd bij die talen
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die het grootste aantal uitgangen hebben. De uitspraak van Johannson: ‘hoe groter
de vormenrijkdom hoe duideliker de taal’ gaat op bij een kunstmatig Volapük, maar
niet bij natuurlike talen.
Johannson zelf schijnt zijn bewering niet voor onomstotelik te houden, want hij
voegt er in een noot aan toe: ‘Ik doel hier natuurlik niet op de overdreven en
weelderige rijkdom van de Bantoetalen, maar ik denk aan de vormenschat van de
Ariese talen.’
Jammer dat hij ons niet zegt welke Ariese taal zijn iedeaal is. Zijn 8 naamvallen
of 7, of 6 of misschien 5 het ne plus ultra?
Uit het voorgaande is gebleken dat het gebruik van een vaste woordorde niet alleen
gemakkeliker is dan het bezigen van buigingsuitgangen, maar ook duideliker.
Men heeft dus niet, zoals Johannson wil, te kiezen tussen het vermijden van
misverstand en het verwaarlozen van buigingsuitgangen. Want in de ontwikkeling
der talen gaat het wegwerpen van oude buigingsuitgangen samen met de
ontwikkeling van eenvoudiger en doeltreffender hulpmiddelen die veel minder dan
de oude uitgangen misverstand doen ontstaan.
Zijn er dan geen gevallen denkbaar waarin een bestaande dubbelzinnigheid
vermeden had kunnen worden door buigingsuitgangen? Zonder twijfel. Maar een
natuurlike woordschikking zou in zo'n geval dezelfde dienst bewijzen. Een zin als
‘die stad heeft de Koningin veel te danken’ is dubbelzinnig; maar men zal in de
spreektaal ook altijd door het woordje aan de dubbelzinnigheid opheffen. En ieder
prozaschrijver zal het ook doen, tenzij het verband de dubbelzinnigheid doet
verdwijnen.
Dichters, die meer rekening houden met de maat, en in 't algemeen meer met
klank, zullen er eerder toe komen konstruksies te gebruiken die dubbelzinnig schijnen
te zijn. Een ogenblik nadenken zal de bedoeling doen blijken. Waar dat niet het
geval is, waar onduidelikheid blijft bestaan, is een fout gemaakt tegen de
woordschikking van het Nieuwnederlands. En zulk een fout kan men nagenoeg
even groot achten als het gebruik van 't latijnse dominum in de eerste naamval.
Zij die het betreuren dat wij voor nomienatief en akkuzatief geen verschillende
vormen meer hebben, schijnen zich altijd te verdiepen in be-
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schouwingen omtrent een fiktieve taal die de grootste duidelikheid aan eenvoud
en vrijheid paart. Hun oog valt op sommige onvolmaaktheden in hun moedertaal,
en dan roepen ze uit: O, hoe gemakkelik zouden we die fouten kunnen verbeteren
àls we maar verschillende vormen hadden, enz. Deze manier om linguïstiese
vraagstukken te behandelen stuit op weinig moeilikheden, daar natuurlik niemand
verwachten zal dat die iedealisten de taal hunner dromen geheel zullen konstrueren,
die taal, die in ieder onderdeel volmaakt is.
Men is soms geneigd om te vergeten dat zulke beschouwingen in de lucht zweven
en niet de minste wetenschappelike waarde hebben.
De vragen die van belang zijn en waar het op aankomt zijn deze: In welke richting
veranderen de werkelik bestaande talen? Is het al of niet in een richting van
vooruitgang?
Mijn antwoord is: Talen streven er in 't algemeen meer en meer naar om van de
rangschikking der woorden gebruik te maken voor grammatiekale doeleinden. En
dat is wezenlik een stap in de goeie richting, daar het bezigen van een bepaalde
woordorde het eenvoudigste en mooiste middel is om het spreken gemakkeliker te
maken en de taak van de hoorder te verlichten; de logge vormen, van ouds
gebruikelik om overeenstemming en betrekking aan te duiden, worden er meer en
meer door overbodig gemaakt.
De vervanging van buigingsuitgangen door een vaste woordschikking kan men
noemen: een overwinning van geestelike middelen op stoffelike.
Woordorde heeft grammatiese betekenis verkregen. En als wij vragen hoe dat in
z'n werk is gegaan, krijgen we ten antwoord: het is gekomen door langzame groei,
zonder enige bedoeling van de kant van de sprekers. Heel langzamerhand gewende
men er zich aan de woorden op een zelfde manier te rangschikken. En de
naamvalsuitgangen die tot dusver het voornaamste grammatiekale middel waren
om eerste en vierde naamval te onderscheiden of om aan te wijzen waarbij
zelfstandige en bijvoegelike naamwoorden behoorden, werden eindelik geheel of
nagenoeg geheel overbodig.
De grammatiese bedoeling werd dus eerst uitgedrukt door zekere meer stoffelike
hulpmiddelen, onafhankelik van de woordorde; dan door diezelfde middelen èn een
bepaalde woordorde, en eindelik door de woordorde alleen onafhankelik van de
oorspronkelike merktekens.
R.A. KOLLEWIJN.

1)

De grammatica van die taal is de ‘grammaire raisonnée’.
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‘Kunst en nadoenstijl.’
Toen men bemerkt had, dat er vroeger dingen gemaakt werden, die zooveel mooier
en constructiever zijn dan tegenwoordig, is men die werken gaan bekijken en heeft
het uiterlijk van dat mooi bestudeerd, doch zonder te begrijpen, dat het aan liefde
zijn ontstaan te danken heeft, - liefde, die men nu mist; - is men gaan redeneeren
en heeft gezegd: ‘als ik nu iets ga maken, dat op dit voorwerp gelijkt, zal het ook
wel mooi zijn.’
En men is na eenige studie zoover gekomen, dat nu alle zaken die door de
daaraan verbonden liefde mooi zijn, nagemaakt kunnen worden zonder liefde; en
velen staan verwonderd, als hun iemand komt zeggen, dat hoewel het nagemaakte
werk wel uiterlijk op het oorspronkelijke gelijkt, toch het oorspronkelijke mooi is en
het andere onbeduidend. Want in bouwkunst is het begrip verloren gegaan, dat het
uiterlijk van een werk het gevolg moet zijn van iets innerlijks bij den maker. Slechts
oppervlakkigen, dit niet wetende, zijn verbaasd zulks te hooren; zij weten niet het
verschil tusschen echt en onecht, tusschen waar en schijn van waar.
En omdat, bij voorbeeld, in een Griekschen tempel veel moois moet zijn tengevolge
der liefde tot dat bouwwerk, liefde zich uitend in constructieve gedachten, daarom
is een nagemaakt Grieksch bouwwerk nog niet mooi.
Want wij kunnen niet bezitten den geest van constructie, waarin de liefde der
Grieken zich uitte, en als wij liefde hebben en begrip van constructie, dan zullen die
noodzakelijk geheel anders dan de hunne zijn, en dan moet ook de uiting geheel
anders zijn.
We kunnen na al onze afdwalingen wel weder op den goeden weg gebracht worden,
doch dit zal niet geschieden door kunstacademies of door boeken over
schoonheidsleer.
Niet door kunstacademies, omdat deze, wat bouwkunst betreft, lichamen zijn, die
zich houden aan sleur, die geheel gescheiden van het bouwvak, steeds twintig jaren
ten achter zijn, altijddoor maar theorie onderwijzend, terwijl het theoretische van het
bouwvak bestaat in een goed begrip van de praktijk.
Niet door schoonheidsleer, want philosophie over kunst wordt door ieder artiest
gehaat. Wij, die het leven liefhebben en weer willen geven, haten de regels, door
philosophen tengevolge van archeologische studiën getrokken uit de werken van
onze voorgangers. Wij weten, dat liefde uiten niets te maken heeft met regels, en
dat wij schoonheidsleer kunnen missen, zonder gevaar te loopen ons werk iets
minder goed te doen.
Er zit in een houten kap over een hooimijt meer begrip van schoon en in een
boerenhofstede meer begrip van stijl, dan eenig handboek over aesthetica ons zou
kunnen leeren.
Zoo'n woord als ‘aesthetica’ kan gerust uit de architectenwereld verdwijnen, want
wetend dat liefde en toewijding de bron zijn van mooie werken, vatten
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wij ook dat schoonheidsleer onze liefde niet kan vermeerderen. Boeken over
aesthetica zijn uitgevonden, toen de menschen behoefte hadden te praten over
kunst, omdat zij geen kunst meer konden maken en dat gemis wilden
wegredeneeren.
Nooit heeft ook maar een enkel artiest zich aan aesthetische beschouwingen zat
genoten en is er toen iets moois uit zijn handen gekomen. Nooit hebben wijsgeeren
philosopheerend over het schoone, het zoover kunnen brengen, dat zij nu ook als
uitvloeisel van hunne theorieën, wat moois konden maken.
En wat het aardigst is, nooit heeft eenig artiest van beteekenis zich gewaagd aan
het schrijven van een boek over de leer van het schoone.
Ook kunstgeschiedenis kan slechts luttel helpen.
Hij die zich niet tevreden stelt met halve knapheid en zich daardoor niet tot
dwaasheden laat voeren, die niet een kunstperiode bestudeert naar het uiterlijk,
maar werkelijk zoekend naar de wijze waarop de, in zeker volk wonende, liefde zich
zóó of zóó uitte, hij zal tengevolge van zijn studie in kunstgeschiedenis leeren, hoe
vormen een gevolg zijn van liefde, en wetende dat hij die liefde niet heeft, kan hij
ook die vormen niet gebruiken. Iemand, die een stijl bestudeerd heeft (dat heel wat
anders is dan het uiterlijk der stijlwerken te bekijken) weet, dat geen artiest zich uit
in de vormen van anderer liefde.
Doch wat ons op den goeden weg kan brengen, is ons begrip van artiest zijn.
Een artiest toch is een, die het leven van zijn tijd inniger leeft dan anderen en
daardoor het leven der anderen vooruit leeft; een bouwkunstenaar is een, die zijn
geheele leven werken moet om aan behoeften zijner tijdgenooten te voldoen,
trachtend zijn werken mooi te maken, door zijn eigen leven juist te voelen, uiting
gevend aan dit voelen, door altijd en zooveel mogelijk zichzelf te zijn.
Artiesten weten, dat ieder die uit bouwen gaat, met wat smaak en wat
compilatiegeest wel in staat is een geheel te formeeren met aan anderen ontleende
gegevens, een geheel, dat hoewel niet de eigenschappen bezittend van de
voorbeelden, er toch den schijn van heeft.
Artiesten weten, het verschil dat is tusschen waarheid en schijn van waarheid,
tusschen mooi en schijn van mooi; zij weten, dat de schijnbouwmeester geen
bouwmeester, de stijlfabrikant niet een van de hunnen is.
En omdat het begrip van historische stijlen doorgedrongen is in de hoofden van
velen, die nu niet beter weten of een gebouw behoort, wil het mooi zijn, gebouwd
te worden in een of anderen stijl, is het noodig te zeggen, dat bouwen-in-stijl geen
artiestenwerk is, dat bouwen-in-stijl niets met kunst heeft te maken.
Artiesten hebben geen achting voor den schijnschilder, die zijn werken zou maken,
nu eens Holbein, dan eens Velasquez en dan weer Watteau nabootsend; artiesten
hebben geen achting voor den beeldhouwer, die leeft van namaakwerk van een
beroemden Griek, van een Michel Angelo of een Peter Visscher;
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artiesten hebben geen achting voor den architect, die ter wille van welke reden ook,
zijn scheppingen steekt in een namaakkleed, zichzelf en zijn tijd verloochenend.
Want artiest zijn en werken met den schijn van anderer werk, is lijnrecht
tegengesteld.
Een man, die niets van zijn tijd begrijpt en bijgevolg niets heeft te zeggen dan
uiterlijkheden, slechts zoo een kan om geld te verdienen, bouwwerken maken in
stijl, want het gebouw-in-stijl is geen kunstwerk doch een handelswerk en een
kramerij uit den winkel van den architect-koopman.
Bouwen-in-stijl is niet het werk van een, die uiting wil geven aan zijn eigen, door
hem zelf gepeild gemoed.
Bouwen-in-stijl, zijnde iets aangeleerds door enkelen, staat buiten het volk, is iets
onnatuurlijks in den kunstenaar.
Bouwen-in-stijl, is de handgreep van den pseudo-architect, is het devies voor den
zijn waren aanprijzenden koopman in bouwkunstontwerpen.
Bouwen-in-stijl, is iets buiten kunst, en heeft met bouwkunst slechts gemeenschap
in schijn.
Bouwen-in-stijl, is het liegen van den man, die voor artiest wil doorgaan, is het
gedoetje van den zich als architect aanstellenden handelsman.
Bouwen-in-stijl is de handigheid van een, die liefde liegt, en leugenaar en
kunstenaar zijn er twee.
Bouwen-in-stijl en artiest-zijn kan niet samengaan.
e

Over Architectuur, Tweemaandelijksch Tijdschrift, 2 jaarg., afl. 2.
Geldt dit niet evenzeer van het Schrijven? Van Kunst in de Litteratuur?
Maar evenzeer van de algemeen aangepreekte, en door vele professoren zelfs
geëiste would-be ‘klassieke’ schrijfstijl?

Taalonderwijs.
Men wil hen doen schrijven, die nog niet denken kunnen en daartoe moeten die
fraaie grammaticale voorschriften dienen, evenof zij 't daardoor leeren konden.
BILDERDIJK.
De geheele zaak waar 't op aankomt, en waar ieder, die schrijven wil, bij gehouden
behoort te worden, is dat men in 't Hollandsch moet denken en niet in 't Latijn, en
dus, in plaats van Hollandsch, geen Latijn schrijven in Hollandsche woorden (of die
men daarvoor houdt), gelijk onze zoogenoemde taalzuiveraars zich als het toppunt
1)
van volkomenheid voorstelden met verdrukking van den Nederlandschen geest
onzer taal, en onder het invoeren van menigte van verkeerdheden!...
BILDERDIJK.

1)

NB. en noch voorstellen!!
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Beknopte spraakleer
van 't beschaafde Nederlands.
I.
Het werkwoord.
Vormleer.
§ 1. De werkwoorden kunnen in verschillende zinsbetrekkingen verschillende vormen
aannemen, d.i. ze kunnen worden v e r v o e g d .
In 't volgende wordt de v e r v o e g i n g d e r w w . behandeld; alleen waar 't
noodzakelik is, wordt iets over gebruik en betekenis van de werkwoordelike vormen
gezegd; hoofdzaak is echter een overzicht van die vormen. De termienologie is de
gebruikelike in de Nederl. spraakkunsten.
Hele woorden tussen haakjes betekent, dat die vormen zeldzaam zijn.
Als een letter tussen haakjes staat, kan dat woord met en zonder die letter
geschreven worden. Nadere opheldering is zo nodig, bij het biezondere
geval opgegeven.
§ 2. We zullen met die hulpww. beginnen, die bij de volledige vervoeging van alle
andere ww. telkens gebruikt worden, namelik met de onregelmatige zijn, hebben
en zullen en het regelmatige (sterke) worden.
't Ww. zijn.
Onbep. wijs: zijn, wezen.
Verl. deelw.: geweest.
Onv. tegenw. tijd:
enkv.

meerv.

1.

ik ben.

2.{

je, jij bent; u bent, is, (zijt).

{

ben je, jij; ben, bent, is,
(zijt) u?

3.

hij is.

1.

we, wij zijn.

2.{

je bent, jullie bent, zijn,
(zijt); u bent, (zijt).

{

ben je; zijn, ben, (zijt) jullie;
ben, bent, (zijt) u?

3.

ze, zij zijn.
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Onv. verl. tijd:
enkv.

meerv.

1.

ik was.

2.{

je, jij, u was, (waart).

{

was je, jij; was, (waart) u?

3.

hij was.

1, 3.

we, wij, ze, zij waren.

2.{

je, u was, waart; jullie
waren, waart.

{

was je; waren, was jullie;
was, waart u?

Geb. wijs: enkv. wees; meerv. wees(t).
§ 3. De vorm geweest komt in de zgn. samengestelde vormen voor, waarin het ww.
met zich zelf wordt vervoegd; dus volm. tegenw. tijd b.v. ik ben geweest, volm. verl.
tijd b.v. ik was geweest. Ook in vormen als: ik zou geweest zijn e. dgl. (zie § 16).
De onbep. wijs wezen komt met die van een ander ww. verbonden voor in plaats
van het verl. deelw. (geweest); b.v.: Ik ben dat land wezen zien. Ben je daar eens
wezen luisteren? (vgl. § 32).
§ 4. 't Ww. hebben: onbep. wijs.
Verl. deelw. gehad.
Onv. tegenw. tijd:
enkv.

meerv.

1.

ik heb.

2.{

je, jij hebt; u hebt, heeft.

{

heb je, jij; heb, hebt, heeft
u?

3.

hij heeft.

1, 3.

we, ze hebben.

2.{

je, u hebt; jullie hebt,
hebben.

{

heb je; hebben, heb jullie;
hebt u?

1, 3.

ik, hij had.

2.{

je, jij, u had.

{

had je, jij, u?

Onv. verl. tijd:
enkv.

Taal en Letteren. Jaargang 5

meerv.

1, 3.

we, ze hadden.

2.{

je, u had; jullie had,
hadden.

{

had je, u; hadden, had
jullie?

Naar analogie van de onv. verl. tijd bij de regelm. (st.) ww. krijgt de stam had
nergens een t (vgl. § 8, 20 en 28).
§ 5. Voor 't gebruik van gehad vgl. § 3. Dus b.v.: ik heb gehad, ik had gehad.
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§ 6. 't Ww. zullen: onbep. wijs.
Tegenw. toek. tijd:
enkv.

meerv.

1, 3,

ik, hij zal.

2.{

je, jij zult; u zult, zal.

{

zul, (zal) je, jij; zult, zal u?

1, 3.

we, ze zullen.

2.{

je, u zult; jullie zult, zullen.

{

zul je, u; zullen, zul jullie?

Verl. toek. tijd, (onv. verl. tijd):
enkv.

meerv.

1, 3.

ik, hij zou.

2.{

je, jij zou, zout; u zout, zou.

{

zou je, jij; zout, zou u?

1, 3.

we, ze zou(d)en.

2.{

je, u zout; jullie zout,
zou(d)en.

{

zou je; zou(d)en, zou jullie;
zout u?

§ 7. Dit ww. heeft geen samengestelde vormen.
Wegens de betekenis van 't ww. zelf noemen we tegenw. toek. tijd en verl. toek.
tijd wat bij andere ww. onv. tegenw. tijd en onv. verl. tijd heet. Alleen de vormen: ik
zou, enz. kunnen ook onv. tegenw. tijd uitdrukken, b.v. als ze ter aanduiding van de
zgn. voorwaardelike wijs (nauwkeuriger: van de onderstellende wijs) voorkomen,
b.v.: Ik zou wel rijden, als ik maar een fiets had; of in wenszinnen als: Ik zou wel
eens willen weten, waarom je dat gezegd hebt.
§ 8. 't Ww. worden: onbep. wijs.
Tegenw. deelw.: wordende, wordend.
Verl. deelw.: geworden.
Onv. tegenw. tijd:
enkv.

meerv.

1.

ik word, (wor).

2.{

je, jij, u wordt.

{

wor je, jij; word(t) u?

3.

hij wordt.

1, 3.

we, ze worden, (worren).

2.{

je, u wordt; jullie wordt,
worden, (worren).
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wor je; worden, wor, wordt,
(worren) jullie; wordt(t) u?

1, 3.

ik, hij werd.

2.{

je, jij, u werd.

{

werd, (wer) je, jij; werd u?

Onv. verl. tijd:
enkv.
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meerv.

1, 3.

we, ze werden.

2.{

je, u werd; jullie werd,
werden.

{

werd, (wer) je; werden,
werd jullie; werd u?

Geb. wijs: enkv. wor(d); meerv. wor(d), word(t).
Ook is word vóor u opgegeven, omdat inderdaad de d-klank vaak gesproken wordt.
Voor werd, overal zonder t, vgl. § 4 (had) en verder § 20 en 28.
§ 9. De samengestelde vormen met geworden worden met zijn vervoegd. Dus b.v.:
ik ben geworden, ik was geworden.
§ 10. De vorm wordend komt in adjektievies gebruik voor en wel attriebutief (verbogen
of niet); b.v.: Dit woord is een wordende samenstelling. De vorm wordende komt
als prediekatief adj. voor; b.v.: Een levende taal is steeds wordende.
§ 11. Deze ww. kunnen zelfstandige ww. zijn; b.v.: Hij is gelukkig. - Ze hadden veel
geld. - Hij wordt langsaamaan oud. - Wil ie niet? Hij zal. - Wou ie niet? Hij zou, als
ik baas was.
§ 12. Maar veel meer worden deze ww. als hulpww. gebruikt: Alle ww., behalve
zullen, worden in de volm. tegenw. tijd, de volm. verl. tijd en de verl. voorwl. wijs
met hebben of met zijn vervoegd. In de zgn. toek. tijden worden alle ww., behalve
zullen zelf, met behulp van 't ww. zullen vervoegd en de zgn. voorwl. wijs met behulp
van de vormen van de verl. toek. tijd (zou, enz.). Eindelik kunnen alle ww., waarvan
de betekenis het toelaat, in alle vormen met behulp van 't ww. worden worden
vervoegd, als ze namelik in de lijdende vorm voorkomen; (vgl. § 47).
§ 13. We onderscheiden naar hun vervoeging r e g e l m a t i g e en
o n r e g e l m a t i g e ww.
De r e g e l m a t i g e ww. worden z w a k of s t e r k vervoegd.
§ 14. Z w a k k e v e r v o e g i n g .
Onbep. wijs: menen, werken.
Tegenw. deelw.: menende, menend, werkende, werkend.
Verl. deelw.: gemeend, gewerkt.
Onv. tegenw. tijd:
enkv.

1.

ik meen, werk.

2.{

je, jij, u meent, werkt.

{

meen, werk je, jij; meent,
werkt u?

3.

hij meent.
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meerv.

1, 3.

we, ze menen, werken.

2.{

je, u meent, werkt; jullie
meent, menen, werkt,
werken.

{

meen, werk je; menen,
meen, werken, werk jullie;
meent, werkt u?

Onv. verl. tijd:
enkv.

meende, werkte.

meerv.

1, 3.

we, ze meenden, werkten.

2.{

je, u meende, werkte; jullie
meende, meenden, werkte,
werkten.

{

meende, werkte je, u;
meenden, werkten jullie?

Geb. wijs: enkv. meen, werk; meerv. meen(t), werk(t).
e

De samengestelde vormen - waarvan alleen de l pers. enkv. wordt opgegeven,
omdat de andere perss. makkelik uit de voorafgaande §§ zijn op te maken - zijn:
Volm. tegenw. tijd: ik heb gemeend, gewerkt.
Volm. verl. tijd: ik had gemeend, gewerkt.
Onv. tegenw. toek. tijd: ik zal menen, werken.
Volm. tegenw. toek. tijd: ik zal gemeend hebben, gewerkt hebben.
Onv. verl. toek. tijd

}: ik zou menen, werken.

Tegenw. voorwl. wijs

}: ik zou menen, werken.

Volm. verl. toek. tijd

}: ik zou gemeend hebben, gewerkt
hebben.

Verl. voorwl. wijs

}: ik zou gemeend hebben, gewerkt
hebben.

§ 15. Voorbeelden (met andere ww.) voor 't gebruik van de beide laatste
samengestelde vormen uit de voorgaande § zullen niet overbodig zijn:
Onv. verl. toek. tijd: Hij schreef me verleden week, dat hij naar de vakante
betrekking zou solliesieteren. Volm. verl. toek. tijd: Hij schreef me verleden week,
dat hij al naar de vakante betrekking zou gesolliesieteerd hebben, vóordat ik zijn
brief zou (hebben) ontvangen. Tegenw. voorwl. wijs: Ik zou wel werken, als ik maar
niet zo'n hoofdpijn had. Verl. voorwl. wijs: Ik zou wel gewerkt hebben, als ik maar
niet zo'n hoofdpijn had gehad.
§ 16. Van de ww., die met zijn vervoegd worden, zijn nu makkelik de samengestelde
vormen op te geven. B.v.: Het is, was gelukt. Het zal, zou niet gelukt zijn. Zo ook
b.v.: Ik zou er geweest zijn, als ik niet was opgehou(d)en. (Zie § 3.)
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§ 17. In de geb. wijs, van welk ww. ook, wordt uiterst zelden de (biezondere) uitgang
-t gehoord.
§ 18. Als van de onbep. wijs van een regelmatig ww. de uitgang -en wordt
weggelaten, blijft de prezensstam over; bij de voorstelling in schrift wordt, waar
nodig, de stamklinker verdubbeld, de dubbele
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eindkonsonant vereenvoudigd en de v in f, de z in s veranderd. Dus zijn zulke
stammen: help van helpen, meen van menen, schud van schudden, tob van tobben,
geef van geven, reis van reizen.
§ 19. H o o f d k e n m e r k van een z w a k w w .: Een ww. is zwak, wanneer het
e

achter de prezensstam in de onv. verl. tijd (1 pers.) -de of -te krijgt; en in 't verl.
deelw. -d of -t, tenzij die stam reeds op d of t uitgaat. We hebben de uitgangen -te
en -t, als de eindkonsonant van de stam stemloos (zgn. scherp) is; anders -de en
-d. De uitspraak en niet het schrift beslist in de onv. verl. tijd, waarnaar zich het verl.
deelw. voegt; vgl. voor de mogelike uitspraakwaarden v en z van de geschreven f
en s de vorige §.
Voorb.: werken, werkte, gewerkt; pakken, pakte, gepakt; blaffen, blafte, geblaft;
passen, paste, gepast; vatten, vatte, gevat; kruisen, kruiste, gekruist; - leren, leerde,
geleerd; menen, meende, gemeend; zaaien, zaaide, gezaaid; tobben, tobde, getobd;
smeden, smeedde, gesmeed; schudden, schudde, geschud; leven, leefde, geleefd;
reizen, reisde, gereisd.
§ 20. S t e r k e v e r v o e g i n g . (Vgl. ook § 8.)
Onbep. wijs: nemen.
Tegenw. deelw.: nemende, nemend.
Verl. deelw.: genomen.
Onv. tegenw. tijd:
enkv.

meerv.

1.

ik neem.

2.{

je, jij, u neemt.

{

neem je, jij; neemt u?

3.

hij neemt.

1, 3.

we, ze nemen.

2.{

je, u neemt; jullie neemt,
nemen.

{

neem je, nemen, neem
jullie; neemt u?

Onv. verl. tijd:
enkv.

nam.

meerv.

1, 3.

we, ze namen.

2.{

je nam; u nam (naamt);
jullie nam, namen.

{

nam je, u; namen, nam
jullie?

Geb: wijs: enkv. neem; meerv. neem(t).
Voor de samengestelde vormen vgl. § 14.
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§ 21. Uit de vorige § zien we, dat een st. ww. 4 verschillende stamklinkers kan
hebben. Bij 't ww. nemen zijn 't: ē (= lange e), ă (= korte a), ā en ō; de ē is in alle
prezentiese vormen, de ă in
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e

't enkv. van de onv. verl. tijd, de ā in 't meerv. daarvan (maar in de 2 pers. niet
onvoorwaardelik) en de ō in 't verl. deelw.
Niet bij alle st. ww. vinden we 4 verschillende stamklinkers. Bij enkele vinden we
er maar 3, b.v. bij genezen, geven, lezen, heffen, scheppen; en bij verreweg de
meeste maar 2, b.v. bij blazen, blijven, houwen, binden, schenken, genieten, sluiten,
dragen.
§ 22 H o o f d k e n m e r k van een s t e r k w w .: Een ww. is sterk, wanneer het van
stamklinker verandert en het verl. deelw. op -en uitgaat.
§ 23. In nemen treffen we aan de v o k a a l r e e k s : ē, ă, ā, ō; in geven vinden we
de reeks: ē, ă, ā, ē; in heffen: ĕ, ie, ē; in sluiten: ui, ō, ō. Zo zijn er in 't geheel 23
vokaalreeksen bij de st. ww. te vinden (waarbij voor 't gemak onder vokaal ook
eventueel een tweeklank is te verstaan). Als nu alle sterke ww. worden
bijeengebracht, die eenzelfde klinker (lang en kort zo nodig bijeengenomen) in de
ouv. verl. tijd hebben, dan krijgen we 8 meer of minder grote afdelingen, die we
gewoon zijn k l a s s e n te noemen. Bij de onderverdeling van de klassen wordt
volgens de gelijke vokaalreeksen gerangschikt.
§ 24. Groepering der st. ww. in klassen (= k l a s s i e f i e k a s i e der st. ww.):
Opm. vooraf. Alleen het langzijn van een klinker wordt opgegeven. Kan een klinker
e

zowel lang als kort zijn, dan staan de beide tekens ( ) erboven. De a in de 1 klasse
betekent, dat die a alleen in 't mv. lang voorkomt. De volgorde van de klassen richt
zich naar de alfabeties-fonetiese volgorde van de klinkers in de onv. verl. tijd, aldus:
a, e, ē, i, ie, o, ō, en .

1) eten, genezen, geven, lezen, meten, treden, vergeten, vreten.
2) bidden, zitten.
3) bevelen, breken, nemen, spreken, steken, stelen.

worden.
belijden, bezwijken, bijten, blijken, blijven, drijven, glijden, grijpen, hijsen, kijken,
knijpen, krijgen, kwijten, lijden, lijken, mijden, nijgen, nijpen, prijzen (= loven), rijden,
rijgen, rijten, rijven, schijnen, schrijven, slijpen, slijten, smijten, snijden, spijten,
splijten, stijgen, stijven, strijden, strijken, verdwijnen, wijken, wijten, wijzen, wrijven,
zijgen, zwijgen.
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hangen, vangen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

blazen, laten, slapen; vallen.
lopen.
roepen.
houwen
heffen.
bederven, helpen, sterven, werpen, werven, zwerven.
scheppen.

1) beginnen, binden, blinken, dingen, dringen, drinken, dwingen, glimmen,
klimmen, klinken, krimpen, slinken, spinnen, springen, stinken, verslinden,
vinden, winden, winnen, wringen, zingen, zinken, zinnen.
2) bergen, delven, gelden, melken, schelden, schenden, schenken, smelten,
treffen, trekken, vechten, verkerven, verzwelgen, vlechten, zenden, zwellen,
zwemmen.

1)
2)
3)
4)

bedriegen, bieden, genieten, gieten, kiezen, liegen, schieten, verdrieten, vliegen.
scheren, wegen, zweren (een wond).
spugen.
buigen, druipen, duiken, fluiten, kruipen, ruiken, schuiven, sluipen, sluiten,
snuiven, snuiten, spruiten, spuiten, stuiven, zuigen, zuipen.

1) dragen, graven, varen.
2) zweren (een eed).

§ 25. In 't geheel hebben we 16 + 1 + 42 + 2 + 15 + 40 + 29 + 4 = 149 st. ww.
gerangschikt. Misschien zijn er, behalve de samenstellingen, nog wel een paar
meer: er zijn dus ongeveer 150 st. ww. in de beschaafde spreektaal. Enkele ervan
hoort men nu en dan geheel
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of gedeeltelik zwak gaan, b.v. melken, graven, kwijten. Dit is echter nog uitzondering.
Ieder vervoegt intussen naar zijn eigen taalgebruik.
§ 26. Overzicht van de voorkomende vormen in de onvolm. tegenw. tijd en de onv.
verl. tijd van de regelm. ww. met betrekking tot de persoonsuitgangen. Hierbij stelt
x de prezensstam voor en bij de st. ww. y die van de onv. verl. tijd (met verwaarlozing
van lang of kort, d.i. van de kwantieteit van de stamklinker):
zwak.
Onv. tegenw.
tijd:

sterk.
enkv.

1. x.
2. xt, x.
3. xt.
1, 3. xen.

meerv.

2. x, xen, xt.
Onv. verl. tijd:

enkv.

1, 2, 3. xde; xte.

y.

meerv.

1, 3. xden, xten.

yen.

2. xde, xden; xte,
xten.

y, yen.

In de onv. tegenw. tijd vervalt de -t, als de stam reeds op t uitgaat.
§ 27. Afgezien van al 't bijkomstige geldt dit schema, wat de persoonsuitgangen
betreft, in de overeenkomstige vormen ook voor vele onregelm. ww. (vgl. § 34 vv.).
Een paar opmerkingen zijn echter nog te maken:
e

§ 28. Als van een ww. bij de omgekeerde woordschikking in de onv. verl. tijd 2 ps.
de stam op d uitgaat, kan ook t gehoord worden (zie de overzichten van vervoeging);
e

b.v.: had je, bood je of hat je, boot je; in de 3 ps. enkv. wordt bijna uitsluitend t
gehoord, b.v. had ie als hat ie. Naar analogie van de meeste ww. wordt dan toch
geen uitgangs-t geschreven: als t wordt gesproken, kan bij 't schrijven de algemene
uitspraakregel worden in 't oog gehouden, dat namelik de geschreven b, d en g aan
't eind van een woord gewoonlik als p, t, ch wordt gesproken; zo is in ik bood, je
bood en vaak ook in bood je telkens bood = boot voor de uitspraak.
§ 29. De ww. als vinden, schelden, worden met nd, ld of rd in de stamuitgang kunnen
de d-klank (resp. t-klank) voor je, jij, jullie verliezen; b.v.: Hoe vin je, jullie dat? Dul
je dat? Hoe von jullie dat? Waarom schol je me? Van de stamuitgang cht kan in
dezelfde gevallen de t-klank afvallen; b.v.: Vech je weer? Wat vloch je daar? Maar
over 't algemeen komen zulke vormen in het beschaafde Nederlands bij de
regelmatige ww. (nog?) weinig voor; bij de onregelmatige daarentegen zijn ze
volstrekt niet zeldzaam (vgl. § 35 vv.). Ook hier (vgl. § 25)
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geldt: ieder vervoegt naar zijn eigen taalgebruik, omdat in elke levende taal oudere
en jongere vormen naast elkaar een tijdlang kunnen voorkomen.
§ 30. Veel ww., die d als stamuitgang hebben, komen ook zonder die d-klank voor.
B.v. glijd(en) en glij(en), benijd(en) en benij(en), scheid(en) en schei(en), tred(en)
en tree(ën), strijd(en) en strij(en), wijd(en) en wij(en), bied(en) en bie(ën), houd(en)
en hou(en) e. enkele m. Waar bij deze ww. de uitgangs-t in de vervoeging wordt
gehoord, kan dus t of dt geschreven worden, dus b.v. hij glijdt en hij glijt, enz.
Het ww. zou(d)en van zullen valt niet onder deze regel, omdat de d hier uitsluitend
in 't woord en niet aan 't eind ervan kan voorkomen (zie § 6). Evenmin wou(d)en
van willen (zie § 36) en de verl. tijd van kunnen (zie § 45). Van deze onregelm. ww.
zijn daarom alleen zout, wout en kont opgegeven en niet ook zoudt, woudt en kondt,
e

welke vormen op zijn hoogst in de 2 ps mv. recht van bestaan kunnen hebben (:
zoudt van zouden, enz.)
In verband met het voorafgaande is 't duidelik, dat de onv. verl. tijd van schei(d)en,
lei(d)en en dgl. ww. zowel met éen als met twee d's kan worden geschreven.
§ 31. In 't verleden deelw. hebben de ww. het voorvoegsel ge-, tenzij 't ww. een
samenstelling is, waarin 't eerste lid geen hoofdtoon draagt; dus geweest, gelopen,
maar bedacht, miskend, enz.
De samengestelde ww., waarvan 't eerste lid wel de klemtoon heeft, hebben in 't
verl. deelw. ge tussen de delen van de samenstelling; b.v. doorgereisd, overgehaald,
hooggeacht, omgegooid. Ook de ontleende (vreemde) ww. op -eren krijgen 't
voorvoegsel ge-; b.v. gefeliesieteerd, gekondoleerd, geïnvieteerd. Eveneens krijgen
ww., die van een samengesteld zelfstnw. zijn afgeleid of die analoog zijn gevormd,
het voorvoegsel ge-, tenzij ze reeds ter vorming van 't ww. een onbeklemtoond
voorvoegsel hebben; b.v. gewanhoopt, geglimlacht, geradbraakt, beraadslaagd.
e

't Verl. deelw. gegeten (zie § 24, 1 kl., 1)) heeft een afwijkend voorvoegsel: geg-,
blijkbaar omdat anders het zo vaste kenmerk van een verl. deelw., ge-, niet meer
gehoord werd, nadat het te verwachten geëten (,dat men nog wel uit kindermond
hoort,) tot geten was samengetrokken, wat makkelik gebeurde.
§ 32. Met de onbep. wijs van een ander ww. verbonden hebben alle ww. in plaats
van de vorm van het verl. deelw. die van de onbep. wijs (vgl. § 3); b.v.: Ik heb hem
horen komen. Hij heeft zitten schrijven. Ik heb dat niet durven doen.
Maar heeft de onbep. wijs van 't andere ww. te voor zich, dan kan
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ook van bepaalde ww. het verl. deelw. voorkomen; b.v. Ik heb trachten te helpen.
Ik heb hem trachten te helpen. En ook: Ik heb geprobeerd te helpen. Ik heb
geprobeerd hem te helpen. Daarentegen steeds b.v.: Ik heb hem zoeken te
overtuigen.
§ 33. Sommige ww. worden zowel zwak als sterk vervoegd, b.v. kruien, pluizen en
e

e

schuilen gaan zwak of ook naar de 7 kl.; schrikken gaat zwak en ook naar de 6
kl. sterk. Andere gaan b.v. in sommige samenstellingen sterk en anders zwak; kerven
gaat b.v. kerfde, gekerfd, maar verkerven gaat verkorf, verkorven (kl. 6); zo ook
e
gaat zwelgen zwak en verzwelgen sterk (6 kl.). Inkerven gaat zwak, en inzwelgen
sterk en zwak.
§ 34. O n r e g e l m a t i g e w w .
Opm vooraf. In 't volgende worden alleen de onontbeerlike vormen opgegeven,
soms met weglating van de benamingen onv. verl. tijd en dgl. en dikwels met
weglating van de persoon, omdat het ook zo wel duidelik genoeg zal zijn, welke
vormen zijn bedoeld; volgens het schema in § 26 zijn de ongenoemde personen te
e

vormen en de verschillende mogelikheden in de 2 ps. kan ieder voor zich uitwerken.
De volgende ww. kunnen geheel zwak gaan en zijn dan natuurlik regelmatig; maar
ze kunnen ook een sterke onv. verl. tijd hebben en vervoegen dan bijgevolg
onregelmatig.
e

Jagen, vragen, waaien hebben veelal naar de 8 kl. joeg, vroeg, woei.
e
Stoten en raden hebben ook, raden meer als stoten, naar de 5 kl. stiet en ried.
§ 35. Durven gaat veelal zwak. Maar niet zelden komt ook de volgende onv. verl.
tijd voor:
enkv.

meerv.

1, 3.

dorst.

2.

dorst, dors.

1, 3.

dorsten.

2.

dorst, dorsten, dors.

De vorm dors kan voor je, jij, (jullie) voorkomen. (Vgl. § 29.)
e

§ 36. Willen heeft geen -t in de onv. tegw. tijd 3 ps. enkv. Voor 't overige gaat dit
ww. geheel regelmatig zwak òf het heeft de volgende onv. verl. tijd:
enkv.

meerv.

1, 3.

wou.

2.

wou, wout.

1, 3.

wou(d)en.

2.

wou, wou(d)en, wout.

Wouden hoort men hoogst zelden; bijna altijd heet het wouen.
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§ 37. De volgende ww. hebben een zwakke onv. verl. tijd en een sterk verl. deelw.:
bakken, braden, brou(w)en, heten, lachen, laden, malen (op de molen), schei(d)en,
spannen, verbannen, vou(w)en, wassen, zouten, die in 't verl. deelw. luiden:
gebakken, gebraden, gebrou(w)en, geheten, gelachen, geladen, gemalen,
geschei(d)en, gespannen, verbannen, gevou(w)en, gewassen, gezouten; bovendien
nog wreken, waarvan 't verl. deelw. is gewroken.
§ 38. Bersten heeft berstte, barstte, (borst(te)) en gebarsten, (geborsten).
§ 39. Leggen heeft in de onv. verl. tijd enkv. lei, meerv. lei(d)en, in 't verl. deelw.
gelegd en geleid.
Zeggen heeft zei, zei(d)en en gezegd, gezeid.
Liggen heeft lag en lei, meerv. lagen, leien, en in 't verl. deelw. gelegen.

Brengen heeft brach(t), gebracht.

§ 40.

Denken heeft dach(t), gedacht.
Zoeken heeft zoch(t), gezocht.
Kopen heeft koch(t), gekocht.
Ook van deze ww. kan voor je, jij, jullie de t-klank wegvallen (vgl. § 29).

Komen heeft kom, kwam, gekomen.

§ 41.

Houden heeft hou(d), hield, gehou(d)en.
Staan heeft sta, stond, gestaan.
Gaan heeft ga, ging, gegaan.
Zien heeft zie, zag, gezien.
Slaan heeft sla, sloeg, geslagen.
§ 42. Verliezen en vriezen hebben verloor, vroor en verloren, gevroren. (Vgl. kl.
7.)
§ 43. Doen heeft doe, dee(d), gedaan.
§ 44. Dunken heeft dach(t), doch(t); en zeer zelden een verl. deelw., dat dan
gedacht of gedocht is, b.v.: 't Heeft meneer goed gedacht of gedocht, zo iets te
doen. De vormen dach, doch kunnen voor je, jij, jullie voorkomen (vgl. § 29).
e

Plegen heeft in de onv. verl. tijd enkv. (1 ps.) plach en placht, meerv. plachten;
en geen verl. deelw. Voor je, jij, jullie meestal plach (vgl. § 29).
§ 45. Zullen: zie § 6.
Kunnen:
Verl. deelw.: gekund.
Onv. tegenw. tijd:

enkv.

meerv.

1, 3.

kan.

2.

kunt, kan, kun.

1, 3.

kunnen.

2.

kunt, kunnen, kan,
kun.
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Onv. verl. tijd:

enkv.

meerv.

1, 3.

kon.

2.

kon, (kont).

1, 3.

konden, konnen.

2.

kon, (kont), konden,
konnen.

Mogen:
Verl. deelw.: (gemogen, gemoogd).
Onv. tegenw. tijd:

Onv. verl. tijd:

enkv.

mag.

meerv.

1, 3.

mogen.

2.

mag, mogen.

1, 3.

mocht.

2.

mocht, moch.

1, 3.

mochten.

2.

mocht, mochten,
moch.

enkv.

meerv.

Voor de vorm moch vgl. § 29.
Moeten:
Verl. deelw.: (gemoeten).
Onv. tegenw. tijd:

Onv. verl. tijd:

enkv.

moet.

meerv.

1, 3.

moeten.

2.

moet, moeten.

1, 3.

moest.

2.

moest, moes.

1, 3.

moesten.

2.

moest, moesten,
moes.

enkv.

meerv.

Voor de vorm moes vgl. § 29.
Weten:
Verl. deelw. geweten.
Onv. tegenw. tijd:

Onv. verl. tijd:

enkv.

weet.

meerv.

1, 3.

weten.

2.

weet, weten.

enkv.

wist, wis.

meerv.

1, 3.

wisten.

2.

wist, wisten, wis.
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Voor de vorm wis vgl. § 29.
§ 46. Zijn en hebben: zie § 2 en 4.
§ 47. De l i j d e n d e v o r m van een ww. wordt met behulp van worden gevormd
(zie § 12). Alleen wordt van de samengestelde vormen van dit ww. 't verl. deelw.
geworden veelal weggelaten. Dus b.v.: Hij wordt geëksamieneerd. Wie werd
getroffen? Er wordt gedanst. Maar: Ik ben getroffen (geworden) door dat toneel. En
uitsluitend: Daar is pas
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kaartgespeeld, dat kun je zien. In verbinding met zullen wordt geworden niet zo
geregeld weggelaten: Hij zal zeker daarover ondervraagd zijn (geworden). 't Paard
zou gekocht zijn (geworden), als de gebreken ervan niet nog intijds waren opgemerkt.
§ 48. Enkele ww. komen alleen met een betekenisloos onderwerp voor, namelik
met het. Ze heten o n p e r s o o n l i k e w w . Voorb.: Het regent. Het sneeuwde. Het
heeft gehageld.
e

§ 49. De onpersl. ww. komen alleen in de 3 ps. enkv. voor (zie de vorige §).
e

Andere ww. kunnen alleen in de 3 ps. voorkomen, maar zowel in 't meerv. als in
't enkv.; b.v.: Dat gebeurt niet weer! Het, dat, zo iets zal hem nooit (ge)lukken. Zulke
dingen komen nooit weer voor. Heeft dat plaats gehad of niet? Dat spijt me erg.
Zulke onvoorzichtigheden speten hem geweldig. Ook in de lijdende vorm kan soms
e

maar alleen de 3 ps. gebruikt worden, tzij uitsluitend in 't enkv., tzij ook in 't meerv.;
b.v.: Er werd gebiljart. Daar wordt stevig gerookt. Er werden goeie siegaren gerookt.
De betekenis van zulke ww. en uitdrukkingen laat geen gebruik in 't meerv. en in
andere pss. toe.
§ 50. Van sommige ww. komt zelden een geb. wijs voor, van enkele nooit; dat ligt
aan de betekenis van die ww. In: Moet maar eens en 't gaat wel. Kan maar eens
niet en doe 't dan maar, zijn moet en kan geb. wijzen, die anders niet licht voorkomen.
Van gebeuren, (ge)lukken wordt nooit de geb. wijs gebruikt.
Er kunnen ook andere werkwoordelike vormen met de betekenis van de
gebiedende wijs voorkomen; b.v.: Opgepast! Stilstaan daar! Je houdt je stil!
§ 51. Van 't ww. zullen komt geen verl. deelw. voor (vgl. § 6 en 't begin van § 7).
Evenmin van koorddansen. Men zegt: Hij kan koorddansen. Je had eens moeten
zien, hoe kranig die meisjes koorddansten. Daarentegen: Ze hebben op 't koord
gedanst.
§ 52. Alleen de onbep. wijs kan worden gebruikt van b.v. buikspreken: Hij kan
buikspreken.
§ 53. Uiterst zelden komt van een ww. alleen maar het verl. deelw. (met
e

werkwoordelike betekenis) voor; b.v.: Hij werd de 3 Augustus geboren.
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De meeste woorden, die de vorm van een verl. deelw. hebben, en waarnaast geen
andere werkwoordelike vormen bestaan, zijn bijvnw. (geworden), d.w.z. komen
uitsluitend met de betekenis van een bijvnw. voor. Zo zijn bijvnw. en niet ww.:
gewezen, opgetogen, vervaard, bezadigd, e.a.m.
§ 54. Ww., die geen volledige vervoeging hebben, zonder dat de betekenis daarvan
de oorzaak is, heten d e f e k t i e v e w w .; b.v. zullen, koorddansen, buikspreken,
geboren uit de drie voorafgaande §§. -

Zwolle.
J.G. TALEN.

Onno Zwier van Haren.
Maar reeds zyn voor den Briel gevaaren
Marinus Brand, en Hopman Daam,
Marinus, 't hoofd der Veerenaaren,
En Daam, de roem van Harens naam
Als Enthes, onbekend aan vreesen,
Van verre schreeuwd, 'k wil d'eerste weesen
Die zal betreeden 't bange zand;
Myn arm gewoon in bloed te woonen
Zal niemand, wie hy zy, verschoonen,
En rouw, en as, zal dekken 't Land!
Hy spreekt, en vaard: en teffens landen
(De bleeke Dood verzeld de bark)
Die dappre en zo getergde handen,
Gevoerd door Robol, en la Marck.
Hen volgen dertig volle booten,
In haast van valreep afgestooten;
Elk vreesd dat hy de laatste schyn',
Herdenk, o dankb're pen, de naamen,
Door hen die uit die bootjes kwaamen,
Mag 't u gebeuren vry te zyn!

Zie dien van verre schreeuwenden Enthes, ‘onbekend aan vreesen’, dat ‘bange
zand’, dien ‘arm, gewoon in bloed te woonen’, die ‘getergde handen’, die ‘dankb're
pen’, - hoor den van trots en tranen gezwollen pathos door taal die doet schrikken
van alledaagschheid:
Door hen, die uit die bootjes kwamen,
Mag 't u gebeuren vry te zyn!

en geniet dan dezelfde heerlijke naiefheid in die dichterlijk-figureerende bleeke dood,
die, naar franschen stijl, de bark verzelt.
Iets van dien pathos, waarvan ik hierboven sprak, is ook in het volgende, een
beschrijving van twee Geuzen:
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Die stuurse weezens zyn twee Friesen,
Een schip is onder hun gebied,
Sy kunnen niets als dat verliesen,
En hebben ander erfgoed niet.
De Moeder ging daarvoor verpanden
Haar huys, haar haav', en hare landen;
Geen Ampt voor Soonen was 't begeer.
Gaat, zeide sy, met norsche woorden,
Verjaagd die Wet en Godsdienst stoorden,
En keerd hier, Vry! of, Nimmermeer!

Twee portretten:
Daar land Oom Hedding, oud van dagen;
De loome gang beteekend pyn;

en dat van Herlijn, den onverzoenb're:
Die bitter staat te zuchten
By 't zwarte Vaandel styf van bloed,

en door droefheid zonder leven schijnt.
Zoo ziet iemand, die gewoon is zelf te zien, en niet door oogen van vroegere
schrijvers, en merkwaardig gelukkig, vindt hij slag op slag, met een
beminnenswaardige inspanning, een onbeholpen klinkende, maar rake uitdrukking,
terwijl de gladde en geijkte termen voor het grijpen lagen en hem blijkbaar, puur
door zijn naiefheid, maar niet voor de oogen gekomen zijn. Zoo in de volgende
strofe:
Voor my, 'k heb meenigmaal gebeeden
Aan God om graf in 't Vaderland,
En dat myn lyk, en koude leeden,
Mogt beuren dek van Neêrlands zand!
Laat thans de dood in deese Wallen,
Of 't perk zyn onser ongevallen;
Of zo 't geluk ons medelacht,
Laat God, Oranje, en Moed, nu toonen,
Dat, in gering begin, kan woonen
De moog'lykheid van groote macht!

Iemand, die de dood 't ‘perk zijner ongevallen’ wil laten zijn, kan niet gezegd worden
afkeerig van dichterlijke taal te wezen; dat is het dus niet; maar die aangeboren en
benijdenswaardige on-geleerdheid is het, die hem, zoekende naar een uitdrukking,
dat ‘mogt beuren dek van Nêerlands zand’ laat vinden, dat ‘medelacht’ voor
‘tegenlacht’ doet aangrijpen, en de keurige eerlijkheid van zegging in de drie laatste
regels snappen doet.
A. VERWEY, Nederlandsche Dichters.
Is 't nodig deze uitgave noch aan te bevelen? Juist die opmerkingen, waardoor
Kunst kan genoten, zijn hier voor de lezer geschreven.
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Kleine meedelingen over boekwerken.
L.A. DEN HOLLANDER, Handenarbeid, Huisvlijt en Lager Onderwijs. Met
een voorwoord van P.H. VAN DER LEY. Uitgegeven namens de vereeniging
o

o

voor handenarbeid in Nederland. Deventer, Kluwer & C . 8 (51 blz.). f
0.60

Handenarbeid, Huisvlijt en Lager Onderwijs is de titel van het boekske - zoo ge wilt
van de brochure - door den heer L.A. den Hollander, Onderwijzer a.d. Nutsschool
voor Handenarbeid te Wageningen, vóór eenige maanden de wereld ingezonden.
Wij willen op deze uitgave gaarne de aandacht vestigen, vooral die van hen, die
onbekend bleven met De nieuwere richting van Critas. Toch ook van hen, die dit
baanbrekend geschrift wèl lazen. Want naast de verkondiging der nieuwere ideeën
op het gebied van ons lager onderwijs, die in dit laatstgenoemde werkje meer
uitvoerig worden aangegeven en toegelicht, bespreekt de heer Den Hollander in
zooveel bladzijden mede ons gebrekkig herhalingsonderwijs en breekt hij eene lans
voor het onderwijs in huishoudkunde aan de vrouwelijke scholieren. Maar bovenal
stelt de schrijver zich ten doel, zijne lezers er van te doordringen, hoe broodnoodig
het is te geraken tot het totstandkomen van een tijdschrift, dat ‘het gebrek aan inzicht
bij de plaatsbepaling van het nieuwe opvoedingsmiddel (handenarbeid) in de
hervormingsplannen van het onderwijs’ zal tegemoet komen.
En dit doet de heer Den Hollander op uitnemende wijze. Na beknopt de
geschiedenis van den handenarbeid in Nederland te hebben geschetst, en na den
Staat en den onderwijzers de tuchtroede voor hunne weinige belangstelling ten
aanzien van deze nieuwe spruit op onderwijsgebied niet te hebben gespaard, toont
de schrijver duidelijk aan, hoe het komt, dat ‘de lust in den handenarbeid in den
laatsten tijd begint af te nemen’. Zooals deze schrijver, deze onderwijs-man, dit
vermag, d.w.z. met den gloed der innige overtuiging, met de bezieling van den ernst,
die welsprekend maakt, geeselt hij de heerschende methode's bij het lager onderwijs,
bij welke van de hooggeroemde ‘aanschouwelijkheid’ weinig, van de zoo hoog
noodige ‘zelfwerkzaamheid der leerlingen’ niets terecht komt. Het ‘waarnemen en
scheppen, opnemen en reproduceeren, als een geestelijk in- en uitademen elkaar
immer vergezellend’ - ziedaar wat Den Hollander als het karakteristieke van ons
onderwijs in de toekomst wenscht. En zoolang dit daaraan ontbreken zal, zoolang
ook zullen de millioenen aan onze lagere school besteed, voor minstens de helft
als weggeworpen aangemerkt dienen te worden.
Wij beschouwen het eerste gedeelte van deze brochure, waarin de vinger op de
wondeplek van ons onderwijs gelegd wordt, als het belangrijkste deel daarvan,
zonder de waarde van het volgende ook maar in het minst te willen verkleinen. Tot
lezing van dit boekske, tot gezet overdenken van de vele en velerlei stof, die in deze
half-honderd pagina's druk op beknopte, doch degelijke wijze behandeld wordt,
wekken wij gaarne op. Het zal de verbreiding van gezonde gedachten ten aanzien
van het lager onderwijs zeer ten goede kunnen komen.
E.
D. V.
Nederlandsche Scherts, Humor, Satire, verzameld door C.F. VAN DUYL
en L. LEOPOLD. - Te Groningen bij J.B. Wolters, 1895. (Prijs f 2.50.)
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Het luchtzuiverend, met hart geschreven artikel van den Heer J.H. van den Bosch:
Hoe men uitgeeft en verklaart in de derde jaargang van Taal en Letteren, schijnt
aan de aandacht van de Heeren van Duyl en Leopold ontsnapt te zijn.
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Hoe is het anders te verklaren, dat ze in de Voorrede van een in 1895 verschenen
bloemlezing uit oudere schrijvers, de volgende dwaze volzinnen hebben laten
drukken: ‘Wij hebben iederen schrijver zijne spelling laten behouden. Moesten we
nog éénmaal beginnen, dan zouden we nu anders doen en alles in de
hedendaagsche spelling geven; maar dat is iets, wat we later, te laat naar onzen
zin, bedacht hebben. Mocht er eens een tweede druk van deze bloemlezing noodig
zijn, dan zullen we zoo doen.’ Deze dilettantenbeweringen nemen me reeds dadelijk
tegen dit boek in. Caveant consules! Daargelaten nu nog het onwetenschappelijke
van dergelijk doen, ieder, ook de leek, voelt dat men de tekst van een schrijver moet
e

e

geven zooals die is en er niet in zitten knoeien. Ik voor mij lees een 16 -, 17 - of
e

18 -eeuwsch auteur liefst in de oorspronkelijke uitgaaf - dat ouwe boek en die ouwe
e

druk hebben op zich zelf een zekere bekoorlijkheid -, maar krijg ik een 19 -eeuwsche
herdruk in handen, dan eisch ik met den Heer v.d. Bosch een zoo getrouw mogelijke
reproductie van het oorspronkelijke - ook in bloemlezingen. Geen woord ook er
over, waar de tekst vandaan is; die is waarschijnlijk zoo uit de lucht komen vallen.
We hebben hier nu een concurrent van het boek van Dr. Jan ten Brink: Uit
Nederland's Letterschat. Comische en humoristische fragmenten. De titel is
gelukkiger. Onder Scherts, Humor, Satire, laat zich veel samenvatten. Goed gekozen
zijn de stukken uit Starter, Bredero en Cats, goed is ook de keuze uit de Sneldichten
van Huygens - een 74-tal - m.i. nog altijd het meest aantrekkelijke van al Huygens
werk. Onder vele bekende zaken treft men als wat nieuws stukken uit Jacob Vosmaer
en P. de Wacker van Zon aan.
De vraag is echter gewettigd: Waartoe dient nu zoo'n collectie? Laat de beschaafde
Nederlander, die zich op de hoogte wil stellen van onze oude letterkunde, die oude
schrijvers zelf gaan lezen of bij gebreke daaraan de vertrouwbare edities raadplegen.
Mocht er nu onverhoopt toch een herdruk van dit boek noodig zijn, dan moeten de
verzamelaars asjchlieft niet aan de spelling gaan zitten peuteren, maar in de plaats
daarvan korte biographische en bibliographische aanteekeningen geven en telkens
nauwkeurig vermelden waar ze hun materiaal vandaan hebben. Voor schoolgebruik
schijnt deze uitgaaf niet in de eerste plaats bestemd te zijn en als zoodanig zou 'k
ze dan ook niet aanbevelen. Aan chrestoniathieën uit vroegere auteurs geen gebrek;
hun naam is legio, want ze zijn vele. Maar wel wordt het tijd en meer dan tijd aan
jongelui op Burgerscholen en Gymnasia duidelijk te maken wat kunst is en wat niet,
dat kunst niet is het samenflansen van boertige gedichtjes en koddige verhaaltjes,
zooals er hier ettelijke worden aangetroffen. Eline Vere van Couperus en de
Sonnetten en Liederen van Hélène Swarth, Verzen van Gorter, Proza van Van
Deyssel, en dergelijke moeten op het program. Een goed werk zou zijn een
bloemlezing te geven uit de beste hedendaagsche prozaschrijvers en dichters:
Gorter, Van Deyssel, Ary Prins, Willem Kloos, H.J. Boeken, Lucie Broedelet, P.
Tideman, Delang, Jac. van Looij, Albert Verwey, Couperus, Aletrino, F. Erens, Cyriel
1)
Buysse, Frans Coenen, Van Eeden, e.v.a. Want Pic-nic is voor scholen niet bizonder
geschikt; en het verzamelde door Van Hall is 't beste bewijs hoe weinig deze de
nieuwe letterkundige kunst heeft begrepen en in zich opgenomen.
Hilversum.
K. POLL.
P. KAT PZN., Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. - Zutphen, W.J.
Thieme & Cie. - f 0.60.
1)

Dr. Buitenrust Hettema deelt me mede dat er een dergelijke Verzameling wordt bijeengebracht,
die vermoedelijk in 't voorjaar zal verschijnen.

Taal en Letteren. Jaargang 5

Le mieux est l'ennemi du bien. Maar als we nu overtuigd zijn dat het ‘goeie’ (!!) slecht
is?!
‘Ik weet wel, dat er onder mijn collega's reeds velen zijn, die met zekeren weerzin
een boekje zullen zien verschijnen, waarin op nieuw die moeilijke regels over
verbuiging, vervoeging, spelling enz. als zooveel wetten den leerling worden
voorgehouden; regels in zoo menig opzicht in lijnrechte weerspraak met de levende
taal. Ik maak dien collega's daarvan geen verwijt; wat meer zegt, ik schaar mij geheel
aan hun zijde, en zou gaarne wenschen, dat we spoedig dat ‘hoog’, dat ideaal be-
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reikten, ‘waar eenvouds godsspraak in haar stillen tempel woont’ .
En het is bereikbaar: dat betere. Waarom is de hr. Kat niet de eerste die in zijn
Spraakleer 't levert? Waarom sluit hij zich niet aan bij die - ik schreef bijna, maar 't
zou niet helemaal juist wezen - die vervolgd worden om des iedeaals wille?!
B.H.
J. KOOPMANS, De Vaderlandsche Volksschool tijdens de Republiek en
hare roeping; haar streven in overeenstemming en in strijd met den
volksaard. - Amsterdam, W. Versluys.
Dit boekje is zeer aan te bevelen zolang we geen vollediger en vooral grondiger
2)
naar de eerste-hands oude stukken bewerkte geschiedenis hebben; - en waarom
zou de schrijver die zelf niet leveren? Ik verwacht veel van deze bewerker. Niet
overal ben ik 't met hem eens. Maar zo hij aanvult en studeert, en 't geheel noch
eens goed doordenkt, kan hij m.i. uitstekend werk leveren.
B.H.
e

Wetenschap, Letteren en Kunst in Nederland voornamelijk in de 19 eeuw.
- 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. - f 3. -.
'En nuttig boek. Al is 't in de eerste plaats, om vreemden een overzicht te geven
van wat in Nederland op ieder gebied van wetenschap gedacht en geschreven werd.
Dit deel bevat Taal en Letteren. 't Werk is van 'en bevoegd bieblieograaf; dat blijkt
uit alles; is daarom niet wat vreemd dat de Altostfriesische Grammatik bij de Langue
Saxonne is geannekseerd?
B.H.

‘Renaissance.’
‘Karakteriseer den invloed’ - zoo luidt de prijsvraag die de Belgische Akademie in
e

'93 uitschreef - ‘den invloed door de fransche Pléïade uitgeoefend op onze 16 en
e

17 -eeuwsche dichters.’ Ja, zeker, wie de geschiedenis van onze letteren beoefende,
wist wel, dat dit de onbeantwoorde vraag was, zonder welke beantwoord de ge-héele
geschiedenis van onze letteren niet te schrijven was. De Brusselaars stelden haar.
Maar op wien is die invloed van de fransche Pléïade aan-gegaan? Wel, op wien
anders dan op Van der Noot? Dáar zijn zijn vertalingen naar Ronsard, hier naar de
Baïf, ginds naar du Bellay; hier hún bewondering voor Petrarca, daar hún dichterlijke
taal, eerst in 't fransch, hun eigen fransch, wilt ge, daarna in 't nederlandsch, hun
eigen van de Latijnen afgeleerde dictie. Hier zijn zijn boeken, direkt Ronsard
nagedaan: zijn portret met een lauwerkrans, grieksche opdrachten, een Olympia
aan Ronsard's Cassandra en Petrarca's Laura gelijk gedacht, geleerde en idyllische
omlijsting van verklarende gesprekken rondom de verzen heengedrukt; in éen woord:
hier is de Pléïade-dichter van Nederland.
Is dit alles niet belangrijk voor de geschiedenis van onze letteren?
Ja; - maar als nu de invloed van dien man, al of niet Pléïade-dichter, klein geweest
is op de dichters van onze groote periode? Welnu, ik zei het in mijn Inleiding, ik
herhaal het hier: zonder hèm was er geen Hooft geweest, zonder hèm geen Vondel,
1)

2)

Staring.
De aanhaling is uit 'et voorwoordje van deze Beknopte Spraakleer.
B.H.
Zie de Jager, Navorscher.
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niet zóo kompleet voor 't minst, niet zóo met dat gezag over zijn jamben-taal.
Voorbeelden heb ik aangehaald van
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onmiddelijk aan Hooft voorafgaande versvormen en beelden, voorbeelden van
e

alexandrijnen waar elk kenner de 17 eeuw uit voorspellen zal.
En dan nog dit volgende: Als zóo de gang van onze dichtkunst was van Ronsard,
over Van der Noot naar Vondel, dan is naar Zuid-Nederland de lijn verleid die tot
nu in Noord-Nederland bij Spieghel en Coornhert bleef. Dan is de voorstelling die
wij ons hebben te maken van de ontwikkeling van de geschiedenis van onze letteren,
aanmerkelijk anders dan we ons tot nu toe gemaakt hebben: de geschiedenis van
onze renaissance is à faire, èn door aanwinst van stof èn door verandering van
verloop.
ALBERT VERWEY, Gedichten van Jonker Jan van der Noot.
Daartoe is dit boekje 'en uitnemende bijdrage. -

[Allerlei]
Men herinnert zich hoe Jonkvr. De Lannoy verbaasd was, dat een Bylandt hare
1)
verzen las en verstond, en hoe scherp-waar zij schreef :
‘Ik had ons goed Bataafsch die eer niet toegeschreeven....
Een Graaf! een Heer van 't Hof, die duitsche vaerzen leest!
Dat Neêrduitsch, naar mij dunkt, mogt zich gelukkig schatten
Indien gij 't zonder moeite in proza kondt bevatten.’

En is het thans beter geworden? Laat de Nederlandsche Aristocratie van onze
dagen zich aan Neerland's Letterkunde gelegen liggen? Da Costa meende zich te
mogen verheugen, dat ‘onder de gezegende en weldadige uitwerkselen der herleving
van Evangelie en Geloof bij een deel onzer hoogere klassen, eene meerdere
waardeering ook van Nederlandsche taal en poëzy gerekend mag worden; en hoe,
om slechts eenige uitnemendheden te noemen, de verzen èn van Beets èn van Ten
Kate èn van Bilderdijk in deze laatste jaren in die kringen by name ingang en eere
gevonden hebben.’
Ik wenschte, dat ik de waardeering juist kou noemen! Maar...
JONCKBLOET, Geschiedenis der Nederl. Letterkunde.

Corrigendum.
Het allerlei op blz. 245 en 246 is 'en vergissing van de zetter, en de korrektor. - Red.
e

Pag. 287, 1 regel v.o. staat: beweert, moet zijn: bezweert.
e

Pag. 297, 3 regel van noot 1 staat: uns .., moet zijn: aus....
e

vooral Pag. 308, 11 regel v.o. staat: ondervinden, moet zijn onderwinden.

1)

Dichtkundige Werken, blz. 36.
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