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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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beest (bij 't spel). 124.
betekenisleer. 89, 267-269.
biblicisme: part noch deel? 114-120, 320.
bok (een -) schieten. 125.
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germanisme (af te keuren -) in de turntaal. 86-87.
geslachten: woorden met ‘de’ en ‘et’ beide. 480.
geslachten: (de -) en de Vereenvoudiging. 480.
goed (te -) hebben en te kwaad zijn. 129.
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Hoogvliet's Lingua (Hesseling). 233-235.
Hoogvliet's Lingua (van Groenendaal). 408-423, 540-561.
Ismen (een oordeel over de -). 123-124.
Ismen: Londinismen: Baumann. 371-374.
Jaar (over -) en dag. 132.
jabroer. 132.
Jan de Witt (een jongen van -). 368.
janhagel. 132.
Kiet. 133.
kind (de taal van het -) 174-184, 548.
kind (de taal van het -): Egger, 191.
klankleer (een Nederlandse -): Roovers. 484.
klankwetten (Paul de Reul over de -). 333-357.
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morgenstond heeft goud in de mond. 370, 375.
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Per se, 269.
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spelling-vereenvoudiging (de -): de ‘geslachten’. 480.
spelling-vereenvoudiging (de -): wanneer ‘ee’ in open lettergrepen. 478.
spelling-vereenvoudiging (de -): de woordenlijst. 477-481.
spelling-vereenvoudiging (de -): Seger's brochure. 96.
spits bieden. 323.
spraakkunst (Nederl. -): Hoogvliet. 580.
spreekwoordenboek van Stoett: 121-122, 328-329.
spreekwoorden (internationale -), zegswijzen etc. 123-135, 314-329.
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spreekwoorden (het rijm bij sommige -) 575.
stokdoof e.d. 323.
Taal (over het wezen van de -). 87-91.
taal: hoe ontstaan verschillende talen uit één taal? 353.
taal: 't ontstaan van een grammatikaal element. 152.
taal: zeemanstaal: Goedel. 48.
taal: litteratuur over slang en cant in 't Engels. 373.
taal (de -) van het kind. 174-184, 548, 191.
taal (de Algemeene -) in Frankrijk. 211-213.
taal (de Algemeene -) in Duitsland. 213-217.
taal (de Algemeene -) in Engeland. 217-223.
taal (de Algemeene -) in Denemarken 223.
taal (de Algemeene -) in Zweden. 223-224.
taal (de Algemeene -) in Noorwegen. 224-226.
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taalkenners! 91-93.
taalmenging (de betekenis van de -). 351-353.
taalpsychologie. 545-561.
taalstudie (vergelijkende -) van 't Indogermaans: Meillet. 192.
taaluniformisme (over -). 156.
taalverandering (over -): zie bij ‘klankwetten’. 333-357.
talen (invloed der -) op elkaar. 123-124.
tante Bloemkool. 43.
top! 324.
tweeklanken (ontstaan van de -) ij uit î, ui uit û, ou uit oê. 36-41.
U (vormen met -) naast ou: nu en nou. 37, 38.
ü uit oe. 353.
ui (ontstaan van - ) uit lange u. 36-41.
ui (de -) van ‘lui’. 37-38.
ui voor vokaal. 38.
umlaut. 349.
Verbloemen. 325.
verleden deelwoord (‘ge-’ in 't -). 522-524.
voornaamwoord: elkander en malkander. 152.
voornaamwoord: onskaar, jekaar, erkaar. 152.
voorvoegsel ('t -) ge-. 518-528.
voorvoegsel ('t -) ge- in 't Mnl. 524-527.
voorvoegsels (verbale -) en actionsart. 510-528.
vreemde woorden (over de spelling van de -). 481.
Wagenwijd. 326.
werkwoord (het -): de actionsart. 510-528.
werkwoord (het -): ge- in 't verleden deelw. 522-524.
werkwoord (het -): doen en willen als hulpwerkw. 576-577, 577-578.
woord (wezen van het -). 88-90, 267-269.
woord (studie van 't vreemde, inheems geworden -) nuttig. 267-269.
woord (het -): Nyrop. 240.
woorden met dubbele vormen in 't Nederl. 480-481.
woorden (over de spelling van de vreemde -). 481.
IJ: zie op ‘ei’. 36, 37, 39-41, 190.
Zeemanschap. 502.
zweren dat men zwart wordt. 315.
zwang (in -). 327.

Letterkunde en onderwijs.
Achttiende eeuw: Le Rousseauisme. 142,
Arcadia (Sidney's -): Brunhuber. 143.
Asselijn's Jan Klaesz en de Italiaanse Novellen. 572-574.
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Balzac en het Realisme 392-405.
Beets: Dyserinck. 532.
ste

Beets: XX Eeuw, 287.
Beets: Elzevier's. 287.
Beets: van Nouhuys. 239.
B.H.'s Analecta. 97-112.
Bilderdijk: Southey: Journal. 47.
Bilderdijk's De Dieren. 193-209.
boek, bibliotheek, bibliothecaris in de M.E. 28-35.
boekdrukkunst (de uitvinding van de -): stand van 't onderzoek, en de eigenlike
kwestie (de lettergieterij). 73-84,
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boekdrukkunst: Nederland's aanspraken. 83, 84.
Bredero. 452-462.
Brusse's Boefje. 467-472.
Busken Huet's Land v. Rembrandt (een oordeel). 290-291.
Bijns (Anna -): onuitgegeven gedichten. 169.
Byron en Heine: Melchior. 192.
Coornhert's Boccaccio: Nauta. 475-476.
Cornelis Everaert: Uitgave. 426.
De Génestet (klemtoontekens bij -). 359,
De Génestet (de uitgaven van -). 66-172, 159-165, 358-367.
De Génestet: de tekst van de Lekedichtjes. 359-362.
De Génestet: onbetrouwbaarheid der Volksuitgave. 363.
dichter-dialekt: Vlaanderen 1903. 303, 378.
drama: 't Middeleeuwse. 280.
drama: 't schooldrama. 288.
de

drama: invloed van 't Engelse drama op 't onze in de XVII
192.
drama's uit deze tijd. 331, 484.

eeuw: Schönwerth.

Echo-vers (1603), 230.
Engelse letterkunde (de Nederlandse en de -) in hun onderlinge betrekking:
Hoog. 425.
Fabels (Griekse en Indiese -): Polak. 428.
Freya. 502.
Friese Lusthof (de -). 50-51, 55, 59, 60.
Germaanse Heldenleer: Brants. 47.
Germaanse Godenleer: Soens. 47.
geslacht: plicht (De Génestet). 361.
Hooft (over -). 462-466.
Hooft en de meisjes Spieghel. 1-27.
Hooft: een drinklied: Navorscher. 190.
humor in de tegenwoordige Letteren. 467-472.
Koster (Laurens Jansz.). 73-84.
Letterkunde (van onderwijs in de Nederl. -). 429-466.
lied: Fl. van Duyse I. 239.
lied: Jan Jacobs. 288.
lied: Van 't wereldse wijf. 573.
Middeleeuwen: de Vooys' Legenden en Exempelen. 562-568.
Middeleeuwen: Vlaamse Poëzie en Schilderkunst. 289-313, 562-568.
Middeleeuwen: Vlaamse satire: Materlinck. 292-293.
Middeleeuwen: Van den Vos Reinaerde: nieuwe uitgaaf. 528.
Middeleeuwen: Marialied bij Velthem. 295.
Middeleeuwen: Esbatement v. de Schuifman: verwante verhalen. 569-572.
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Middeleeuwen: Leendertsz over de Middelnederl. dramatiese Poëzie. 288.
Middeleeuwen: verhaalstof: Aristoteles en Phyllis. 166-173.
Middeleeuwen: Middelnederl. Bijbelverhaling. 379.
ste

Middeleeuwen: Mid. nedl. Proza: XX eeuw (de Vooys). 287.
Middeleeuwen: de Vreese's plan van een Bibliotheca Neerlandica manuscripta.
271-286.
Middeleeuwen: interpunksie. 277.
Middeleeuwen: kopiisten, illuminators etc. 278.
Middeleeuwen: schrift. 276-278.
Middeleeuwen: Meinsma's dissertatie over de bibliotheken. 28-35, 279.
Middeleeuwen: Kloosterlektuur. 33-34.
ste

Middeleeuwse Renaissance: XX

Eeuw. 482.
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Moedertaal-onderwijs: Methodologie voor de eerste klasse H.B.S. en Gymn.
145-158.
Moedertaal-onderwijs: Het Leesonderwijs. 241-261.
Moedertaal-onderwijs: algemene beginselen. 97-113.
Moedertaal-onderwijs: stelonderwijs: van Hoorn. 142.
Multatuli en van Hoëvell. 425.
Multatuli's Er ligt een roofstaat. 424-425, 507-510.
Mythologie (over Noordse -): passim. 485-506.
Mythologie (Germaanse -) 47.
Onderwijs (over goed -). 145.
Onderwijs (over Moedertaal -). 145-158, 241-261, 97-113.
Onderwijs (van -) in Letterkunde, 429-465.
Onderwijs (brochure over Gymnasiaal -). 375.
opvoeding (Brieven over -): Kleefstra.
Palaeografie (Handboek der Nederlandsche -). 236.
pastorale: Arcadia: Brunhuber. 143.
ste

Perk (Jacques -): XX eeuw. 579.
Poëzie en schilderkunst in hun verband: in de Middeleeuwen. 289-313, 562-568.
Potgieter en Huet: Gids 1903. 190.
purisme: Jan van Hout. 534-536.
Realisme (het -) in de kunst. 381-407.
Reinaert de Vos. 292, 528.
ste

Renaissanee in de Middeleeuwen: XX eeuw. 482.
Renaissanee in de Middeleeuwen: Jan van Hout. 533-544.
Renaissanee in de Middeleeuwen: Jan van Hout: Leidse Tijdschr. 580.
Renaissanee in de Middeleeuwen: schooldrama: Schmidt. 288.
Renaissance: oorsprong der Duitse Schriftsprache. 379.
Rodenburg: Leidse Tijdschr. XXI. 95.
romantiek. 388-390.
Saxo Grammaticus. 494.
schoollektuur: H.B.S. en Gymn. 472.
Staring: de boekerij in Jaromir III. 30.
Staring: uitgaaf. 376.
Staring-Heine: N. en Z. 483.
Staring's Thor als visscher. 485-496.
Staring's De Noordse Goden. 496-506.
Starter's laatste levensjaren. 50-63, 63-65.
stijlleer in praktijk: Albalat. 331.
Streuvels (Stijn -), Dagen. 231.
Thorr. 494.
Thule. 494.
Van den Bosch en Meijer's Leesboek. 241-261.
Van den Bosch, Poëzie van Staring. 376.
Van Hulzen, Kinematograaf, en Machteloozen. 188-190.
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Van Looy, Feesten. 184-187.
verhalen (Indiese en Europese -): de verwantschap. 171-172, 428.
volkskunde: Dieterich. 144.
Voluspa. 496.
Vondel. 431-448.
Vondel: Palamedes: Hoogstra. 332.
Vondel: Gijsbrecht: Simons. 47.
Vondel: Jefta op 't toneel: Gids. 483.
Wolff en Deken: Elzevier. 331.
Wolff en Deken: Gids. 94.
Zeventiende eeuw (Over de -). 429-466.
zeventiende-eeuws boekje van 1603. 227-230.
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Hoopt en de meisjes Spiegel.
De heer C.C. van Slooten heeft in het Klassiek Letterkundig Pantheon een bundel
Erotische Gedichten van P. Cz. Hooft uitgegeven, waarin veel van diens mooiste
en eigenaardigste verzen bijeen zijn gebracht.
Een Inleiding gaat vooraf; beknopt (‘door de studie van Dr. G. Kalff over Hooft's
Lyriek wordt den her-uitgever van Hooft's erotische gedichten het geven van een
karakteriseerende inleiding gedeeltelijk uit de hand genomen’) maar niet onbelangrijk.
Wat de verklaringen aan de voet van de bladzijden betreft, de heer van Slooten had
een sterke steun aan de Hooft-editie van Leendertz - Stoett, die echter niet overal
slaafs werd gevolgd.
Enkele erotiese verzen (als Dartelavond) zijn door de heer van Slooten weggelaten
om het bundeltje de toegang tot Gymnasia en Hogere Burgerscholen niet onmogelik
te maken. En ‘om ruimte te sparen vielen de bruiloftsdichten weg.’
Wie het dubbele Pantheon-nummer doorleest of ook maar doorbladert, ziet aan
zich voorbijgaan, in lieftallige optocht, Hooft's nimfen, vrouwen, beminden, godinnen,
lichten.
Eerst zijn het allen onbekenden: A.B. (wellicht Anna Boom?), zijn D i d o ; Signora
L.W. (J u l i e t t a ); Juffrou P.L. (P h i l l y s ); Juffrou C.B. (G a l a t h e a ); Signora
M.V.S. (C h a r i c l e a ); Juffrou W.B. (D i a n a ).
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1)

Dan volgen, in 1603, een zestal verzen op Ida Quekel , die hij ernstiger schijnt te
hebben bemind. In een Fantasy zegt hij, sprekend van háár:
‘Indien men poocht mijn hart van mijn liefs hart te scheijden
Ick ducht het niet sal sijn dan schadelijcke moeijt,
Want scheuren soumen eer de harten van ons beijden,
Als scheijden op de plaets daer sij sijn t'saem gegroeijt.
Heilige Liefd en Min, wiens aengenaeme boeijen
Waerder als vrijheit waert wij achten beij gelijck,
Geeft dat ons harten soo vast in malcander groijen,
Dat daer geen teken van verscheidenheit aen blijck.’

Toch is ook deze liefde niet van duur. In 1604 maakt Hooft Brechje Spiegel het hof.
En juffrouw Quekel verlooft zich met Willem Hooft, Pieters neef, die haar trouwt in
2)
1605, voor welke gelegenheid onze dichter een warme Bruiloftsang vervaardigt.
In 1604 en de eerste dagen van 't volgend jaar is Brechje de uitverkorene; van 1605
tot in 1607 haar zuster Anna. In 't begin van '08 worden een paar hoffelike verzen
aan Anna Roemers gewijd.
In datzelfde jaar duikt weer een D I A op, nu een onbekende, in wie men, zonder
3)
voldoende grond, de zestien- of zeventienjarige Christina van Erp heeft vermoed .

1)

2)
3)

M.I.Q. (D I A ) is op te vatten als Mejuffrou Ida Quekel. De onderstelling van Dr. Jan ten Brink
dat Hooft de aan haar gerichte verzen maakte ten gevalle van zijn neef Willem (vgl. Brechtje
Spieghels, blz. 85) rust op geen enkele grond.
Bij Leendertz - Stoett I, 43.
Op voorgang van P. Leendertz Wz. (die aan de schrijfwijze Dia en DIA te veel waarde hechtte).
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Dan nòg een onbekende: J(uffrou) A.C.
In 1609 eerst weer de D I A van 't vorige jaar, en eindelik (Desember) Christina
van Erp, met wie Hooft trouwt in 1610.
Aan de hofmakerij is voorlopig een eind gekomen. Maar als Christina in 1624
gestorven is, duurt het niet lang of een stroom minnedichten golft weer aan.
In September '25 begint Hooft liefdeverzen te richten tot de schone Suzanna van
Baerle. Juist een jaar later wordt Constantijn Huygens zijn medeminnaar. Zijn
gelùkkige medeminnaar: Constantijn trouwt met Suzanna in April 1627.
Weinige maanden daarna ontbrandt Hooft in liefde voor Heleonora Hellemans.
Een tiental gedichten heeft op die nieuwe min betrekking. Leonoor, eerst
weigerachtig, laat zich belezen. En in Desember van datzelfde jaar '27 wordt het
huwelik voltrokken.
Dan is het met de erotiese poëzie van Hooft gedaan. Een enkel versje slechts
droppelt na.
Een belangrijke episode uit het liefdeleven van Hooft willen wij hier wat nauwkeuriger
bezien. Het betreft zijn verhouding tot de meisjes Spiegel.
Bijna de enige bronnen waar we uit kunnen putten, zijn Hooft's gedichten: de
verzen tot Brechje en Anna gericht, en dan ook, vooràl, het in 1607 en 1608
1)
vervaardigde Claech-Leidt , dat hij niet afmaakte, ook niet uitgaf, waarin hij meer
schijnt te zeggen dan voor het publiek was bestemd, en dat verschillende
biezonderheden onthult van zijn en Brechjes tragies-verlopende liefdesgeschiedenis.

1)

Bij Leendertz - Stoett I, 61 vgg. Bij van Slooten 62 vgg.
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De naakte feiten die de bewuste gedichten ons leren kennen, zijn deze:
Hooft maakt werk van Brechje Spiegel en Brechje heeft hem lief. Tot een huwelik
kan het om de een of andere (niet genoemde) reden niet komen. Brechje, wanhopig
1)
geworden, tracht tot tweemalen toe zich van 't leven te beroven . Die pogingen
mislukken. Zij wordt de laatste maal, na het innemen van vergif, ernstig ziek; herstelt
echter, schijnt altans te herstellen, maar sterft toch kort daarop (15 Jan. 1605). Aan
haar zuster Anna had zij verzocht, Pieter Hooft te troosten. Blijkbaar doet Anna wat
zij kan. Een half jaar na Brechjes dood maakt Hooft Anna het hof. Haar familie tracht
weldra de omgang tussen de jongelui zoveel mogelik te beletten.
In 1606 gaat Hooft naar Leiden. Eerst weeklaagt hij over de scheiding, dan schijnt
zijn liefde te bekoelen. In 1608 richt hij zijn verzen niet langer uitsluitend tot háár;
in '09 maakt hij kennis (misschien juister: nàder kennis) met Christina van Erp, die
in 't jaar daarop zijn vrouw wordt.
Overdenken wij deze feiten, dan is de eerste vraag die zich voordoet: wàt stond aan
een huwelik tussen Hooft en Brechje Spiegel in de weg?
2)
Niet haar zwakke gezondheid, zoals Jan ten Brink wilde doen geloven . In al wat
Hooft met betrekking tot Brechje

1)

2)

Hierop wordt, zeer terecht, door de heer van Slooten nadrukkelik de aandacht gevestigd.
Terloops had reeds de heer D.C. Meijer Jr. op de zelfmoordpogingen gewezen (Gids 1881,
II, 134, gecit. door v. Sl.), maar daarbij verkeerdelik aan Anna gedacht.
Wel is waar heeft ten Brink de mening dat Brechje aan de tering stierf in een novellisties werk
verkondigd, maar aan het einde daarvan schrijft hij: ‘Mocht - en hier zeg ik met Hooft: “daar
bidde ik serio voor!” - de episch-dramatische vorm niemand verhinderen aan de historische
trouw mijner voorstelling te gelooven.’ (Brechtje Spieghels, blz. 270).
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1)

schrijft, ook nà haar dood, is niets wat ons recht geeft daaraan te denken
In het Claech-Leidt lezen we:
‘Maer, oïme! doen w' in het diepst gedompelt laegen
Van onse heilige weeld, God lovende, bestont
'T cranck-sinnige Geval met daverende slaegen
Te slopen 't slot-houdt [d.i. de sluitsteen] van al onser vreuchden grondt.
Het maejden af onse' hoop van 't eeuwelijck versaemen,
Daer eeuwich hete Liefd wt al haer cracht nae speurt;
En ongenaedich, quam het scheiden ons lichaemen,
Doen 't de' harten niet en con, die 't naebij had gescheurt.’

Toen overwoog Brechje ‘wat dat het scheelt met Lief of sonder Lief te leven,’ (let
wel: te leven) en ‘besloot dat doodt sijn boven Lief-loos leven ging.’
En daarop volgden de pogingen tot zelfmoord.
De scherpzinnige Busken Huet schreef de scheiding niet aan ziekte toe. ‘Verschil
van kerkelijke belijdenis, ongelijkheid van vermogen, huiselijke bezwaren, iets (wat
2)
dan ook) stond aan hunne openlijke verbindtenis in den weg .’
Onwillekeurig denkt men het eerst aan verschil van geloof. Misschien - héél
misschien - terecht. Met zekerheid is het, jammer genoeg, niet uit te maken.
De heer van Slooten zegt: ‘Zooals men weet, was Hendrik Lz. Spiegel, de
dichter-koopman katholiek gebleven, en men behoeft niet te twijfelen of zijn broeder
Jan Lz., de vader van Brechje en Anna was dit ook. Behalve Jan's oudste zuster
Geerte, die met een protestant huwde, telt de familie

1)
2)

Vgl. ook van Slooten t.a. p. V en VI.
Liter. Fant. I, 21, geciteerd bij van Slooten.
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Spiegel zelfs zeer ijverige katholieken onder haar leden. Zoo stichtte zijn tweede
zuster Marry het Amsterdamsch Maagdenhuis, huwde Lysbeth met den katholieken
Herman Hermansz. Roodenburg en was zijn andere broeder Pieter ook katholiek.
Maar 't duidelijkst blijkt Jan's gezindheid, als we zien hoe zijn oudste dochter Meynau
1)
begijn op 't Hof te Amsterdam werd’ .
Hier is wel het een en ander op af te dingen. Jan Laurens Spiegel (geb. 1541),
stond niet als een rechtzinnig katholiek bekend. In 1572 en 1573 houdt hij zich
wegens de troebelen op buiten Amsterdam. Als de stad ‘geus’ wordt, in 1578, wordt
hij gekozen tot raad. In '89 is hij schepen. Blijkbaar dus was hij (ook volgens
2)
katholieke getuigenis): òf gereformeerd.... óf politiek libertijn .
3)
Hij stierf op het Damrak over de Papenburg in de Spiegel in '90. Sedert '78 had
hij het bedrijf van zeepzieder uitgeoefend.
r

Zijn vrouw, Griete Claesd Boelensse Meerens (geb. 1550), verhuisde na zijn
dood naar het huis Int Vergulden Vlies, op het Rokin achter de Olieslagers[steeg]
4)
bij het Schapenplein . Wat haar geloof was, blijkt niet, maar hoogstwaarschijnlik
5)
had zij gereformeerde verwanten . Van haar kinderen was Meynau zeker katholiek,
6)
Laurens (geb. 22 Maart 1575) protestant . Anna, die, als we later zullen zien, met
een protestant huwde, zal waarschijnlik ook van de nieuwe leer zijn geweest.
Maar Brechje?

1)
2)
3)
4)
5)

6)

v. Slooten, VI en VII. Vgl. van Rijckevorsel, Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis, en
Almanak voor Ned. Katholieken, 1901.
Alm. v. Nederl. Kath. 1901, blz. 76.
Mededeling van Mr. W.R. Veder, archivaris van Amsterdam.
Mededeling van Mr. W.R. Veder.
In 1578 wordt o.a. Jan Klaaszoon Boelens (een broer?) tot ‘excysmeester’ benoemd. Later
wordt hij burgemeester. Vlg. Jan ter Gouw, Geschied. van Amsterdam, VII, 386 en Wagenaar,
Amsterdam, I., 399.
Alm. v. Ned. Kath., 1901, blz. 117. Waarschijnlik werd Laurens op later leeftijd katholiek.
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De mogelikheid bestaat dat zij katholiek was, als haar oudste zuster. Maar zelfs dàn
is het onwaarschijnlik dat haar naaste bloedverwanten zich om die reden met hand
en tand zouden hebben verzet tegen een huwelik van haar met de talentvolle Pieter
Hooft, zoon van de hooggeachte, in kerkelike zaken gematigde burgemeester
Cornelis Hooft.
En zou Brechje zelf er niet éér toe gekomen zijn, om òf het geloof te omhelzen
van haar beminde, van haar vader (of moeder), van Laurens haar broer, van haar
zuster Anna, òf wel - ondersteld dat zij strèng Rooms was - in een klooster te gaan,
dan zelfmoord te plegen?
Nog meer. Als de weduwe Spiegel het huwelik had verhinderd wegens verschil
van geloof, zou de dichter haar (wie hij de dood van Brechje dan wijten moest) niet
1)
drie jaar later hebben gehuldigd als een vrome moeder, ‘altijd groot van moedt’ .
Maar wat dan? Ongelijkheid van stand? Van vermogen?
Zowel de Hooft's als de Spiegel's waren vermaagschapt aan regeringsfamilies
en in goeden doen. Het Gulden Vlies, met zijn rijke renaissance-ornamenten, was
2)
een van de mooiste huizen van het Rokin .
Jan Laurensz. Spiegel had met de zeepziederij zijn geld verdiend, dat is waar;
maar de grootvader van Pieter Hooft was in z'n tijd een schipper, de grootmoeder
'n boerin. Aristokratiese trots van een der partijen zou misplaatst zijn geweest.
Neen, een ander bezwaar moet er hebben bestaan. Een bezwaar dat niet, altans
niet in de eerste plaats, bestond in verschil van geloof of stand.
En nu schijnt het mij toe dat de moeilikheid niet van de kant van de Spiegel's
kwam, maar van de andere zij. Ik

1)
2)

Voorlaatste koeplet van Claech-Leidt (1608).
de

Zie Amsterdam in de 17

Eeuw, I., 59.
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zou de oplossing van het raadsel hierin willen zoeken, dat Pieter Corneliszoon Hooft
Brechje Spiegel niet zó heeft liefgehad, dat hij 't beschouwde als zijn innigste wens,
háár tot vrouw te krijgen.
Ik kom door die onderstelling in strijd met de gewone opvatting. De vroege dood
van Brechje wekt medelijden. Onwillekeurig is men geneigd niet alleen haar liefde
voor Hooft, maar ook zijn liefde voor haar, te idealiseren.
Zo schrijft prof. Gr. Kalff in H o o f t 's Lyriek: ‘Hooft wordt de “dienaar” van Brechtje
Spieghels, het “schoon nymphelijn”, voor wie hij eene even sterke als zuivere liefde
schijnt te hebben gekoesterd. Ik geef hier slechts een louter persoonlijken indruk
weer, als ik zeg, dat Hooft geene vrouw, ook Christina van Erp niet, zóó heeft
liefgehad als Brechtje Spieghels; er is in de haar gewijde verzen iets onzegbaar
innigs, eene zachte teederheid, die doet denken aan het waas van ongereptheid
over pas ontplooide jonge blaadjes, van halfgeopende rozeknoppen, aan het licht
1)
van den jongen morgen’ .
Toetsen we deze uitspraak allereerst aan de vijf ons bewaard gebleven gedichten,
door Hooft aan Brechje gericht.
Het eerste is het bekende:
‘Schoon Nymphelijn,
Ach mindje mijn,
Wat soud' ick al versieren
Om nae mijn wensch
Dees ledetjens
Soo wel gemaeckt te cieren.
Met blinckendt goudt
Of perlen, sout

1)

H o o f t 's Lyriek, 27, 28.
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Ghij voelen ras belasten
U halsgen soet,
Soo crael als bloet
Daarom niet beter pasten.’

Het slotkoeplet luidt:
‘De verwe van
Mijn lippen, an
U wanxgens soud' ick plecken
Door soentgens sacht
En met haer cracht
U siel te mond' wt trecken,
Charife, ick weet
Ghij dan beleedt
Dat niemant van u susgens,
Daer ghij (soo 't schijnt)
Nu smaeck in vijndt
Gaf oijt soo soete kusgens.’

Het is een dartel, bevallig versje. Hofmakerij spreekt er uit, wellicht verliefdheid,
maar als bewijs van diepgaande liefde kan het niet gelden. Men vergelijke het maar
met de hierboven aangehaalde regels uit een gedicht voor Ida Quekel!
Het tweede der aan Brechje gerichte verzen is een Sonnet, dat ik hier overschrijf in
zijn geheel:
‘Cond jck u 't binnenst van mijn hart, Charife, toogen,
Gelijck als jck aenschouw u eedel siele schoon,
Welck in u aenschijn claer soo lofbaer staet ten toon,
En spreijt haer straelen wt door u cristalen oogen:
Ghij soudt daer inne sien met eer niet om verhoogen
Soo net nae 't leven staen u beeldt op rijcke throon,
Dat ghij door vrese van u eijgen smert of hóón
Mijn hart handelen soudt met meerder mededoogen.
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1)

Misdunckens steurnis wolck soud' wt u aenschijn vlien
Als ghij sulck een Godin in sulck een kerck soudt sien,
En seer ootmoedelijck voor haer geknielt daerinne
Slaefbaere danckbaerheit, en overgeven jonst,
Gevlochten in malcaer door heussche schoonheits const
Met eewich-heete Liefd, en met de blixem-minne.’

Wij zien uit dit sonnet: Brechje is verstoord op Pieter Hooft en deze verdedigt zich
door te betuigen dat hij haar zéér hoog acht en haar werkelik liefheeft.
Wanneer er reden bestond tot het misnoegen van Brechje, wanneer haar minnaar
het nódig acht zulke krachtige en toch koele woorden te bezigen om haar gerust te
stellen, is de onderstelling gewettigd dat Hooft bang was, zich te spoedig voor goed
te binden. Hij vindt Brechje een lief, mooi meisje. Het vrijen trekt hem; het trouwen
schijnt hem een waag. Zou hij dan niet - zuchtende, protesterende tegen het noodlot
- hebben gewezen op bezwaren? Hij was zoo jong, pas drie en twintig... Hij wàs
nog niets... Moest nog karrière maken... Wellicht had ook zijn vader gezegd: Eerst
geld verdienen, zèlf, dàn trouwen... Misschien wàs Brechje Rooms... Wel geen
onoverkomelik beletsel, maar toch...
En Brechje zal niet hebben geweten wàt hij nu eigenlik meende en wilde... Zijn
woorden mochten haar soms doen twijfelen aan zijn liefde... zijn kussen schenen
innig geméénd...
Nu volgt, als derde, nog een Sonnet, waarover straks.
Dan een lied van vier vierregelige strofen dat mij als minnelied héél koel voorkomt.
Ziehier de laatste koepletten:
‘De schoonheit die jck vyer, welck alles wt te rechten
Vermach op mij, sint jck haer ooch aenschouwen dorst,

1)

Door mij gekursiveerd. Ook elders zijn de kursiveringen in citaten uit de gedichten van Hooft,
door mij aangebracht.

Taal en Letteren. Jaargang 13

11
Dien nestelt grijs vernuft onder haer blonde vlechten,
En eedel heusheit licht door haer yvooren borst.
Dewijl u heusheit treckt, en wijsheit raetsaem aenleijdt
Daer heen jck door u macht, Godin, gedwongen drijf,
Soo wije ick u voortaan mijn siel tot onderdaenheit
Geneichtheit tot u wil, en tot u dienst mijn lijf.’

Brechje Spiegel meende het ernstiger met haar liefde. Toen zij begreep dat haar
minnaar uitvluchten zocht en er wel niets zou komen van 't huwelik waar zij naar
smachtte, dacht zij: ‘dat doodt sijn boven lief-loos leven ging’ en zòcht de dood.
Hooft vertelt het ons in zijn Claech-Leidt, drie jaren na Brechjes overlijden
1)
geschreven .
Brechje had al een tijdlang het voornemen opgevat, zelfmoord te plegen. Wie
haar aandachtig had gadegeslagen, zou wellicht achterdocht hebben gekoesterd:
‘Wt haer gedaente bleeck, mocht 's yemandt, die bevangen
Met naedacht was, doch raên (al speelde' het gladt satijn
Met blosend incarnaet op haer bestorven wangen)
In 't jonggeselschap, dat s' haer waende 't laest te sijn.’

1)

Hooft deelt ons mede in dit gedicht, dat hij eerst in zijn jeugd ‘loshartig’ andere meisjes bemind
heeft. ‘Maar doe (s)ijn jaeren vijf wtbrachten op drie zesen’, d.i. toen hij 23 was, dus in 1604,
ontmoette hij ‘d'aensienelijcke vrouw’ die hij ernstig liefkreeg. ‘'T cranck-sinnige geval’
vernietigde hun vreugde, ‘en ongenaedich, quam het scheiden ons lichaemen, doen 't de'
harten niet en con, die 't naebij had gescheurt.’
Ik geloof niet dat deze regels sterk tegen de voorstelling pleiten, die ik van de loop van zaken
gegeven heb. Het is gewoon-menselik dat Hooft, na de tragiese dood van Brechje, vooral
toen hij van haar laatste zelfmoordpoging gehoord had, zich trachtte te verontschuldigen voor
zich zelf. Hij had werkelik veel van Brechje gehouden (al was het niet zó als zij wenste). En
het ging toch ook niet, dat hij haar trouwde zonder een behoorlijke positie te hebben.... En
dan zijn vader.... Moest hij alles dan maar op de lange baan schuiven? Was het niet plicht
haar het woord terug te geven?
Ik vermoed dat Hooft, toen hij Claech-Leidt schreef, met deze of dergelijke overwegingen zijn
geweten zal hebben gepaaid.
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Weldra volgde de eerste poging:
‘Ach, hoe naer hadse' haer purpren siel wt laten lecken
Door 't prickjen van een vlijm, en 't eewich ijs gedóócht!
Maer eerse haar vinden con alleen, om af te trekken
'T verbindsel, was de wondt sorchvuldich al verdróócht.’

De heer van Slooten zegt: ‘Eerst stak ze zich met een lancet.’ Is het wel nodig dit
aan te nemen? In verband met de zin die met ‘maer’ begint, zou ik eerder geloven
dat zij adergelaten was en nu opzettelik het verband afrukte.
Waarschijnlik komt het mij voor, dat Hooft, toen hij hoorde wat er gebeurd was,
het tweede aan Brechje gerichte, nog niet geciteerde sonnet schreef:
‘Ach in wat dampe moet mijn siel onseker sweven
Door wrevle nijdicheit en 't ongeval vol schrick,
Met haer verbolgen storm en swarte wolcken dick,
Sint datse tusschen mijn, en u mijn sonne dreven!
1)
Charifa' in dese nacht in desen hel vol smart
Neem ick mijn toevlucht tot u beeldt, dat in mijn hart
Soo groot verheven staet, en vult alleen mijn sinne.
Maer wt haer claerheit las! mij geen verlichting rijst,
En sij doet meer niet dan dat sij mijn annewijst
Hulpeloose' afgodin, op u alleen Godinne.’

Intussen moest Hooft wel tot ernstig nadenken worden gebracht. Er bleef geen
andere keus dan alle bezwaren tegen een huwelik overwinnen of - zich terugtrekken.
Hij besloot tot het laatste.
Gemakkelik zal hem dat niet gevallen zijn. Want Brechje was hem niet
onverschillig; en het treurige einde dat de

1)

Met de naam Charifa of Charife wordt steeds Brechje aangeduid.
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liefdeskomedie bijna genomen had, moet hem wel hebben geschokt....
Maar - dat wentelde de bezwaren niet weg.
Onder de invloed van die tegenstrijdige gevoelens, ontroerd bij de gedachte aan 't
onvermijdelik afscheid van de bekoorlike blonde, dichtte Hooft zijn bekend en
1)
beroemd lied Sal nemmermeer gebeuren. Er staat een datum onder dit gedicht: 8
Januarie 1605. Betekenisvolle datum wanneer men zich herinnert dat Brechje één
week later overleed....
In het - voor 'n groot deel zo schone - lied ligt iets tweeslachtigs, waarop de aandacht
nog niet voldoende gevestigd werd.
De beide eerste tweeregelige strofen zijn sterk aandoenlik:
‘Sal nemmermeer gebeuren mij dan nae dese stondt
De vriendschap van u oogen, de wellust van u mondt?
De vriendtschap van u oogen, de wellust van u mondt,
De jonste van u hartgen dat voor mijn open stond....’

Het volgende is al veel zwakker:
‘Soo sal jck nochtans blijven u eewich onderdaen....’

Er zou iets bevreemdends zijn in die plotselinge berusting, als men niet aannam
dat Hooft scheiding wìlde. En het gedicht wordt er niet mooier op, wanneer in de
volgende regels het gevoel moet wijken voor vernuft:
‘Maer mijn verstroyde sinnen wat sal haer annegaen?
Mijn sinnen mogen swerven de leyde lange tijt
Nu sij, mijn overschoone, sijn u haer leitstar quijt.’

1)

Dat Hooft er afscheid in neemt maakt het van biezonder belang. Ook uit dit gedicht blijkt dat
er van een zieke, teringachtige Brechje geen sprake is.
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Nog eenmaal bereikt het gedicht de hoogte van het begin:
‘De schoon borst wt tot tranen, ten baten geen bedwang,
De traentgens rolden neder van d'een en d'ander wang.
De schoone traentgens deden meer dan een lachen doet,
Al in sijn hoochste lijen sij troosten sijn gemoedt.’

Is Hooft misschien bang geweest voort te gaan op die toon?
Zijn gedicht mocht niet eindigen met het opslaan van liefdevlammen, niet met een
smartkreet over het duldeloos schrijnen van liefdeleed.
Hooft is voorzichtig. Een neutraal slot moet er komen. Brechje verdwijnt en Venus
treedt op met haar attributen:
‘Vrouw Venus met haer starre thans claerder als de Maen
Bespieden die vryagie en sacht mirakel aan.’

Als zij de kracht bespeurt van de ‘teere traentges’, vangt zij ze op in een rozeblad,
maakt er paarlen van, doorboort die met goud en hangt ze in haar oren.
‘Als Venus inde spiegel haer siet met dit cieraet,
Sij wenscht geen toverrieme noch cranse tot haer baet.’

Hiermee is het gedicht uit. Er is een misschien geestig en bevallig, maar zeker niet
een gevoeld slot aangekomen.
Wij zeiden het reeds, een week nadat dit lied was vervaardigd, stierf Brechje. Kort
van te voren - onwillekeurig vraagt men zich af: na ontvangst van Hooft's laatste
lied? - had zij getracht zich te vergiftigen. Voorgevende dat zij een middel zocht
tegen kiespijn, had zij spaanse-vliege-zalf weten te krijgen en die ingenomen:
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‘Ach Cantharides, onder naeme van de pijnen
Te slissen in 't gebidt, van hier, van daer vergaert,
Hoe nae bij hadt gh'haer ejndt doen bij gevalle schijnen,
En 's Aerdrijx lonckdoel doen verdwijnen inder aerdt!
Maer u verswolgen gift ontsach met recht, te deren
De gene die de deucht voor hare voester eert;
1)
De Menner van den dach was om te rug te keren,
Van 't droeve schouwspel, waert ghij niet terug gekeert.
Ghij keerden soo ghij quaemt, door het genesend braken;
Want d' eeuwich beste macht, die sorch voor alles draecht,
2)
En wilde soo gering het gene niet ontmaken,
3)
In 't welck te scheppen, hy soo seer sich had behaecht .’

Ze werd zwaar ziek, maar herstelde volgens Hooft. En ze besloot in plaats van
nieuwe pogingen tot zelfmoord te doen, lijdzaam te leven naar Gods wil:
4)

‘Doch sij verquam ; en siende, dat haar Godt verclaeren
5)
Quam, door dit tweede, nu soo merkelijck verlet ,
Sijn liefste lust te sijn in 't leven haer te spaeren,
Heeft haer gebogen wil in Godes wil geset.’

Was het herstel toch maar schijnbaar? Kwam er onverwachts een andere ziekte
bij?
Hooft's Claech-Leidt breekt af en geeft geen licht Maar wij weten dat Brechje is
‘overleden den vijftienden Januarij 1605, snachts ten 11 wren des Saturdachs.’
e

6)

Zij werd de 18 in de Nieuwe Kerk begraven .

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

Was. Versta: was gereed.
Spoedig.
Uit Claech-Leidt.
Herstelde.
Verlet. Niet op te vatten als haar ziekte (Leendertz - Stoett I, 65, van Slooten, 69) maar als
beletsel in haar poging tot zelfmoord.
‘Brechye Jans Int vergulden Vlies op het Rokin’, (mededeling van Mr. Veder). Het feit dat
Brechje in de Nieuwe Kerk begraven werd is geen bewijs voor haar protestantse gezindheid.
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Er is iets wat sterk pleit voor de hier verkondigde mening, als zou Hooft Brechje
Spiegel niet zo innig hebben liefgehad als men gewoonlik aanneemt. Dat hij getroffen
werd door haar dood - niets natuurliker. Dat hij er vlijmende smart door gevoelde,
dat hij, zoals Jan ten Brink in zijn Brechtje Spieghel wil doen geloven, er door werd
gebracht op de rand van het graf - neen.
e

Het volgende grafschrift - men leze het met aandacht - schreef Hooft op de 19
Januarie, de dag na de begrafenis:
‘In Maechdelijcke leden
Cleen, aerdich, blanck, besneden,
Haer suiverlijck onthiel
Brechia Spiegels ziel
Tot, dat sij hemelwaert
Kiesende' een snelle vaerdt
Door 's wallich-werelts afkeer
Van 't lichaem liet dit graf heer,
Slaaf van verdriet ons eeuw,
T' verlaten Aertrijck weeuw
Van deuchden d' ongemeinst,
Oprechtheit ongeveinst,
Verheuchelijcke vroetheit
Kennisdragende goetheit.’

Kàn iemand zo'n gekunsteld verstandsvers, zo'n berijmde deugden-katalogus maken,
1)
wanneer het liefste dat hij bezat hem vóór drie of vier dagen ontvallen is ?
Of Hooft ook zelf niet tevreden was met zijn vers? Nòg

1)

Ik weet wel dat de 17e-eeuwse grafdichten ons vaak te verstandelik en te weinig gevoeld
voorkomen. Maar klinkt b.v., niettegenstaande de woordspeling, deze regel uit Hooft's
grafschrift op Christina van Erp niet veel inniger?
‘Nojt vrouw meer Jonst verdiend', en min zich diend' er af.’
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een paar dagen, en hij vervaardigt grafdichtjes in 't Frans, in 't Latijn, in 't Italiaans....
En het Italiaanse vertaalt hij in 't Nederlands, en dan maakt hij er nòg een bij.
Zeker, de dood van Brechje móést hem wel treffen. Maar.... diep was de wond
niet.
Men zou zelfs reden hebben, zich te verbazen dat Hooft zo koel kon schrijven
over de dood van een meisje, dat toch om hèm het leven had willen verlaten.
Maar niets dwingt ons aan te nemen dat de weduwe Spiegel hem de tweede,
ernstiger poging tot zelfmoord van haar dochter heeft medegedeeld. Veeleer geloof
ik, dat de familie het treurige feit zoveel mogelik stil zal hebben gehouden en dat
Hooft er eerst later - misschien door Anna - kennis van kreeg.
En in dat geval zal wat hij vernomen had, wel op de ernstige toon van zijn
Claech-Leidt, op de eerbied en de genegenheid waarmee hij dáárin over Brechje
spreekt, van invloed geweest zijn.
In dat reeds meermalen genoemde Claech-Leidt meldt Hooft dat Brechje haar
voornemen om de dood te zoeken diep in het hart bewaarde,
‘Op dat haer Lief geenssins zijn drachlijck leven liet.’

En hij laat er op volgen:
‘Doe drachlijck. Want nae veel mistroosticheên weemoedich,
Veel traenen, clachten bang vergeefs gegoten wt,
Ontfing mij (door haer hulp) een troosteresse goedich....’

Wij staan voor een nieuw raadsel. Met die ‘troosteresse goedich’ kan moeilik iemand
anders dan Brechjes zuster Anna bedoeld zijn. Maar welke reden kan Brechje
hebben
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gehad, Pieter Hooft in de omstandigheden die wij leerden kennen, aan een troosteres
te helpen?
Wij kunnen slechts gissen.
Was Brechje Rooms en Anna niet; meende zij dat Hooft's koelheid in verband
stond met hun geloofsverschil - dàn kan zij Anna 't geluk hebben toegewenst dat
voor haar zelf niet bleek weggelegd.
Misschien ook kwam de mogelikheid dat tussen Anna en Hooft een
liefdesbetrekking ontstaan zou, niet in haar op; bedoelde zij alleen, dat Anna hem
troosten mocht als het bericht van háár zelfmoord hem te zeer schokken zou.
Of - wellicht had zij bespeurd dat Anna, evenals zij, van liefde gloeide voor Pieter
Hooft, en weet zij diens aarzelen aan een geheime, wel telkens bestreden maar
niet overwonnen genegenheid voor haar zuster. Dan kon zij 't nodig vinden zich op
te offeren - en haar minnaar gelukkig te maken door haar dood.
Dat er reeds tijdens Brechjes leven liefde van Anna voor Hooft in het spel is geweest,
lijkt mij niet onwaarschijnlik. Anders toch had men, na Brechjes sterven, verkoeling
tussen haar zuster en hem kunnen verwachten.
Wij zien het tegendeel.
Dat Hooft in 't begin van 1605 al meer dan broederlike genegenheid voor de
22-jarige Anna Spiegel gevoelde, geloof ik echter niet. Zijn eerste (bewaard gebleven)
vers aan haar dagtekent van half Augustus. En het klinkt in 't minst niet verliefd. Wel
vriendelik, beleefd, van achting getuigend, maar koud.
Anna's ziel, zegt hij er in, staat zó kloek, edel, wijs en braaf ten toon in haar gelaat,
dat hij niets ziet ‘van haer óóch of van haar aenschijn.’ Door die ziel oefent zij grote
invloed op hem uit:
Electra, sint der Goden waerder min
Iphigenia' [d.i. Brechje] ons allen heeft ontschaeckt,
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Sach jck hun noot-geboden naerder in,
En vondt u, Erve' haers machts op mij, gemaeckt;
O braeve, die u braef geslachte slacht!
Van vromen worden vromen voortgebracht.’

Het slotkoeplet luidt:
O Conincklijck grootmoedich hóóge saet,
Van Moeders sije' ook vol voorouwders deucht,
Indien dat ghij u goedich óóge slaet
Op 't hart, dat sich om u te vieren veucht,
Soo salt versmaen leet, naerheit, doodes pijn
1)
En ghij mijn Lief, mijn Licht, mijn Leven sijn .’

Tien dagen later wordt in een sonnet het denkbeeld uitgewerkt, dat hij niet Anna's
lichaam bemint, maar haar inborst. Hij is ongevoelig geworden voor blonde lokken,
blank voorhoofd, rode mond. Maar hij viel in het net dat de min hem spande, toen
hij zijn ‘Electras braeve ziel’ leerde kennen.
Voor een minnedicht kan het moeilik kalmer.
Maar nu komt er spoedig verandering. Eerst een sonnet van 1 Sept. 1605 met
een komplimentje op Anna's ogen. Dan een Sang van 19 Oktober, waarin hij klaagt
over zijn eenzaamheid en - over de moeilikheden die men hem in de weg legt als
hij zijn liefste wil zien. Was hij een vogel, hij vloog naar haar toe. Maar helaas ook
dàt zou niet helpen. Want:
.... ‘al waer 't lichaem mij begroeyt met pluimen,
Een venster soud' jck van de strenge liên,
Die nemmermeer mijns vrouwen wacht versuimen,
Ontmompen cunnen niet om in te vliên.’

De enige die hier raad schaffen kan, is Anna zelf. Als zij - om hem te troosten - list
stellen wil tegen geweld, of zoals Hooft het uitdrukt:

1)

Sang, van 15 Aug. 1605.
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‘Doch als ghij mij, godin, u jonste tóógen,
En met u cloecke redens soete vlót
In slaepe suyen wilt haer hondert óógen,
Dan houden deure noch venster-slot.’

Wij vernemen hier voor het eerst van de tegenwerking van Anna's familie. Blijkbaar
1)
vonden moeder en oudere broer (Laurens was 7 jaar ouder dan Anna ) het geraden
Hooft's hofmakerij niet aan te moedigen. Met Brechje was er leergeld betaald! En
van ‘ernstige’ voornemens bleek ook nu niet!
In Desember een Sang aan Anna met variaties op het oude thema:
‘Het lijf-omhelsen moet bij t sielvermengen swichten,’

maar met veel groter innigheid. Zie hier de slotstrofe:
‘Mij wijd' jck tot u dienst, mijn Lief, mijn Licht, mijn Leven,
Versekert dat u Liefd mijn Liefd ontfangen sal,
En nemmermeer u Trouw mijn Trouwe sal begeven,
Dat wt haer tsamen-stem rijs' eene-wils geschal.’

Hoe hoog de liefde in dit gedicht ook gesteld werd boven de Min, deze laatste ontving
zijn offers toch ook. Blijkbaar wordt de omgang van de jongelui nogal vertrouwelik.
In Januarie 1606 zingt de dichter:
‘T gemoed herwenscht verlooren vrolijckheden,
En wentelt in den schijn des tijts voorleden,
Wanneer 't de stappen siet die 't heeft getreden.
Hoor jck den naem, of comt me Min mij tegen,
Het bloedt comt, wt mijn teen, nae t hooft gestegen.
U hartje, Lief, en voelt het geen bewegen?

1)

Geb. 22 Maart 1575. Mededeling van Mr. Veder.
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Waer sijn versoncken u soete gedachten?
Die t lichaem teer benaemen vaeck sijn crachten,
En heucht u niet, mijn Hart, van d'oude nachten?
En heucht u niet, mijn hart, van d'ouwde daegen?
Die veelerleye vondt van kusgens sagen.
Wat goodtgen set mij weer op d'oude wagen?’

Hij herinnert Anna met die laatste regel aan een avontuurtje dat ze hadden gehad.
Ze waren uitgeweest, met anderen in een rijtuig; of wel, ze hadden gewandeld en
waren misschien wat moe, toen een wagen met 'n vrolik troepje hen achteropreed
en hen opnam:
1)

‘'T geselschap van haer heusheit wij bedancken ,
Besit, in Venus naem, de voorste bancken;
Ghij coost het crat, als wij, wist ghij de rancken:
Ick wou ghij haddt u Lief oock van gelijcken,
Soo mocht het u niet beuren om te kijcken,
En leeren ons, in plaets van kussen, prijcken.’

En daarop volgt de ontboezeming:
‘Fij datter wren van die nachten liepen,
Die ons verwijten moghen dat wij sliepen,
Daer ons de Goden tot haer weelde riepen.’

Deze regels vooral geven recht om aan een zeer innige verhouding te denken.
Altans - indien wij mogen aannemen dat ze gericht zijn tot Anna Spiegel.

1)

Het is niet recht duidelik of dank wordt betuigd voor de toestemming om mee te mogen rijden,
of dat wordt bedankt voor (geweigerd) het aanbod om voor in het rijtuig plaats te nemen. In
't eerste geval worden zij onderweg opgenomen, in 't laatste waarschijnlik niet.
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Wat toch is het geval? De aangehaalde strofen zijn niet gemerkt A.J.S., niet Electra,
maar D I A .
Een ándere beminde misschien?
Het is niet waarschijnlik. Van Augustus 1605 tot in 1607 bezingt Hooft geen enkele
schone behalve Anna. De uitgevers van zijn gedichten hebben dan ook de terzinen
van Januarie 1606 steeds als verzen aan Anna beschouwd. Juist in het intieme van
de zinspelingen kan de verklaring liggen van 't feit dat Hooft er niet A.J.S. onder
schreef. D I A was een neutrale aanduiding. In 1603 is D I A Ida Quekels, in 1606
Anna Spiegel, in 1608, zoals wij zullen zien nog een andere. Desnoods zou men in
het geval dat we hier bespreken, bij D I A kunnen denken aan D(ame) I(ansdochter)
A(nna).
Uit Maart, April, Mei 1606 telkens één gedicht aan Anna; verzen die, als het nodig
mocht zijn, van Hooft's verliefdheid kunnen getuigen.
Eén strofe citeren we:
‘Kinderkallen ist uwe, dat sijn mening seijt
Niet met duyende woorden klaer van onderscheijt,
Maar met kussen, knabbelen,
Happend wt te babbelen
1)
Wat u int harte leijt’ .
2)

Na de in Mei gedichte Sang vernemen we bijna een

1)
2)

Slotstrofe van 't vers van 25 April 1606. Getekend: Electra.
Onder deze zang stond eerst alleen:
5
1606 Saturd.
20
Later is daarbij gevoegd:
DIA.
5
1608
29
M.V.A.J.S.
Waarschijnlik is het vers voor Anna geschreven en heeft het twee jaar later dienst moeten
doen bij een nieuwe liefde: voor de ons onbekende D I A .
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half jaar niets - en dan volgen Sonnetten uit Leiden.
De 25-jarige Hooft heeft Amsterdam verlaten. Hij is in het najaar van 1606 in de
Sleutelstad gaan studeren.
Waarom niet eerder? Waarom niet in 1601, toen hij terugkwam van zijn reis in het
buitenland?
Hij is eerst op het kantoor van zijn vader werkzaam geweest. Maar het bleek dat
1)
hij ‘minder inclinatie totte coopmanschap als tot het studium’ had . Of misschien
ook zijn verhouding tot Anna Spiegel het wenselik maakte dat hij Amsterdam verliet?
de

Zeker is het, dat hij de 4 November 1606 een sonnet richt tot Anna, waarin hij
klaagt over de scheiding en over 't uitblijven van brieven.
Tot in zijn dromen vervolgt hem het leed:
‘Soo dunckt mij dat jck coom waeren voorbij u deur,
Die smijtmen mij voor 't hooft, in steed' uws aanschijns beur
Ick traenen menichvout, en huyle door de glaesen.
Maer d'eycken deure wreet erbarmde' haer in mijn leyt,
En 't harde slot ontsprong door mededogentheit
Eer sij wierden beweecht die tot mijn lijden stemmen.’

Men houdt Anna met allerlei middelen van hem af. Dat blijkt eveneens uit het Sonnet
van 3 Desember, waarin de regel voorkomt:
‘Hoe nauw men waeckt mijn Lief
met grendel, slot en boom.’

Ook in dit gedicht spreekt hij van zijn dromen. Daarin komt Anna tot hem. Dat kan
‘noch oude wijven raet, noch ijverige wacht’ verhinderen. O, als de Min eens bewerkte
dat hij ‘genaken eens Liefs waere lippen’ mocht!

1)

Corn. Pz. Hooft in Memoriën en Adviezen, gecit. door Dr. Jan ten Brink Geschied. d. Ned.
Lett., blz. 340.

Taal en Letteren. Jaargang 13

24
Nog één gedicht uit het allerlaatst van 1606:
‘Ick morden op de Min en op sijn heerschen smaelde
Mijn moeijlijck hart...’
omdat zo dikwels valse minnaars worden beloond, terwijl
trouwe moeten lijden. De Min doet hem zijn ongelijk inzien:
‘Den trouwen minnaer (seyd hij) sonder liefs genót,
En d'ontrouw die geniet, sijn eeven rijck van lót,
Dees slapt de zond sijn lust, hem deucht boet sijn verdrieten.
Oock wildy slechter Lief? ick loove u nót terstont;
Ach dreycht niet Min jck heb gelastert sonder grondt,
Hier lijde jck liever dan jck elders wil genieten.’

Maar niet altijd ontbreekt het hem aan troost. Anna schrijft hem hartelike brieven.
In een Sang van Februarie 1607 zegt hij:
‘Hoe! wij sijn niet gescheijen
Soo wijd, of haer gedacht
En comt mij overweijen [= overwaaien]
In bladen vol van cracht
Die in danck verkeert mijn clacht.’

Het gedicht eindigt aldus:
‘O schoonheit aengebeden,
O vorstelijck gemoedt,
Wanneer sal wtgeleden
Sijn afsijns tegenspoet?
Dat ons stadich dus een goedt,
Mijn Vrouw,
Beijde bedouw,
In Liefd en Trouw,
Gelijcke, nu som, het doet.’
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Dit was het laatste vers waarvan wij met zekerheid weten dat het door Hooft tot
Anna Spiegel werd gericht. Over haar schreef hij nog later. Het meermalen genoemde
Claech-Leidt, dat niet af is, of waaraan (wat op hetzelfde neerkomt) een niet passend
slot is gelijmd, werd vervaardigd tussen Sept. 1607 en Mei 1608.
De regels van deze Elegie die op Anna betrekking hebben:
- ‘Want nae veel mistroosticheên weemoedich,
Veel tranen, clachten bang vergeefs gegoten wt,
Ontfing mij (door haer hulp) een troosteresse goedich,

deze regels dateren van ‘Dinxdach’ 29 April 1608.
Wij kunnen veilig aannemen dat er verzen van Hooft, geschreven in 1607 en voor
Anna Spiegel bestemd, niet tot ons gekomen zijn.
Maar blijkbaar begint al in 't laatstgenoemde jaar Hooft's liefde voor Anna te
bekoelen. Misschien was de scheiding oorzaak, misschien ook de invloed van Anna's
familie.
In Januarie 1608 richt hij een vers aan Anna Roemers, kort daarop nog een. Van
liefde voor Roemers dochter is wellicht nooit sprake geweest, toch maakt hij haar
wel wat het hof:
‘Den Hemel overdadich
Segende 't wr, wanneer hij werd geboren,
Die van u ooch genaedich,
O nieuwe Son, sal werden 't Lief vercoren:
Maer jck sal veel
Meer, als mijn deel,
Van t schaers geluck ontdragen,
Wilt slech verlienen
Dat u yet van mijn dienen
1)
Mach behaegen’ .

1)

Slotstrofe van de Sang van 13, 14, 15 Jan. 1608.
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1)

Van Mei 1608 tot Junie 1609 volgen dan vijf verzen aan D I A (eenmaal aangeduid
als W. D I A ).
Kan met deze D I A niet, als in Januarie 1606, Anna Spiegel bedoeld zijn?
Ik geloof van neen. Het laatst minnedicht voor Anna dagteekent van 15 Febr.
de

1607; in het Claech-Leidt waarvan de laatste strofen de 19 Mei 1608 werden
geschreven, schijnt Anna door de herinnering aan Brechje al geheel op de
achtergrond gedrongen. En nù komen eerst - sedert 29 Mei 1608 - de verzen aan
D I A . En die verzen wijzen dunkt mij op een nieuwe liefde:
‘Hoe nood sach ick verstrammen
'T geweld dat mij verwart,
O sachte soete vlammen,
2)
Die wispelt door mijn hart !’

Wel schijnt Hooft op die ‘Dinxdach’ 29 Mei toen hij het bovenstaande schreef, sterk
de behoefte te hebben gevoeld om D I A een poëties bewijs van zijn liefde te geven.
Wij wezen er reeds op dat hij op dezelfde datum een vers, twee jaar geleden voor
3)
Anna gedicht, nu aan zijn nieuwe geliefde wijdde .
Het laatste vers aan D I A dateert van Junie 1609. Dan: een half jaar stilte. Wèl
te verklaren: Hooft zal het voor

1)
2)
3)

Benevens een gedicht van Des. 1608 aan J.A.C.
Eerste strofe van de eerste Sang aan D I A .
Opmerkelik is het, dat ook de familie van D I A weinig vertrouwen in Hooft schijnt te hebben
gesteld. De volgende regels zijn genomen van het op 28 Junie 1609 aan D I A gerichte Leidt:

‘Ghij die u gaet vercloecken
Om mij te scheuren van mijn Liefstes zije,
Ick wil u niet vervloecken:
Maar bid alleen
Dat doch mijn vrouw uw tongen
Niet meer plaeghen.’
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minnedichten te druk hebben gehad. Hij werd toch in die Juniemaand benoemd tot
drost van Muiden.
Van Des. 1609 dateert het eerste vers aan Christina van Erp, met wie hij trouwt
in het volgende jaar.
Of Anna Spiegel tot het laatst nog op hem gehoopt heeft? Zij trouwde later dan hij.
e

De 20 Januarie 1611 werden kerkelik ingeschreven:
‘Antonis oetgens frans sone oud 25 jaren wonende op de O.Z. Voorburgwal geass.
met frans heyndricksz Oetgens oud burg. en aeltgen van hove, zijn ouders’
en
‘Anna Jans Spiegel, oud 28 jaren op t Rokin after d' olieslagers met haar moeder
1)
Griet Claesd. Boelens en broeder Laurens Jans Sp. Schepen .’
e

Het huwelik had de 8 Februarie plaats.
Antonie Oetgens liep het mee in de wereld. Tussen 1626 en 1650 was hij
herhaaldelik burgemeester van Amsterdam. Sedert 1631 noemt hij zich: ‘Ridder,
Heer van Waveren, Botshol en Ruyge Wilnis enz.’
Wij moesten bij de beschouwing van Hooft's liefde voor de meisjes Spiegel telkens
vraagtekens laten staan.
Toch meen ik dat deze bladzijden kunnen bijdragen niet alleen tot de kennis van
Hooft's karakter, maar vooral ook tot het juiste begrijpen en waarderen van de aan
Brechje en Anna Spiegel gerichte verzen.
R.A. KOLLEWIJN.

1)

Mededeling van Mr. Veder. - De moeder van Anna Spiegel stierf in 1618.
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Middeleeuwse bibliotheken.
Dr. K.O. MEINSMA, Middeleeuwsche Bibliotheken. 325 blz. Verkrijgbaar
bij de schrijver Dr. K.O. M e i n s m a , te Zutphen. Prijs f 3.50.
Dissertasies vormen meestal een soort van leesstof waarin 't mensdom biezonder
weinig belang stelt; en dat niet zonder reden. Gewoonlik toch worden zulke boekjes
opgesteld door jongelui, die nog maar pas geleerd hebben met wetenschappelike
ogen de dingen aan te zien, en voor de meesten is de dissertasie 't middel om van
de studie af en aan een betrekking te raken. Daar komt bij, dat ze meestal maar
over een onderdeel van de een of andere kwestie handelen, en zo'n onderdeel moet
je al toevallig enige belangstelling inboezemen als je er toe zult overgaan 't boekje
te lezen. Gewoonlik stuur je de schrijver, als hij je 'n eksemplaar toezendt, dus een
naamkaartje, en je legt zijn werk kalmpjes bij de grote stapel voorgangers onder in
de boekenkast, waar 't liggen blijft tot bij gelegenheid van verhuizen of iets dergelijks
eens een grote opruiming noodzakelik is. Zo af en toe komt zelfs de vraag bij je op,
of 't maar niet beter zou zijn als ze de proefschriften fabrikatie stop zetten, of voor
alle vakken fakultatief stelden, zoals ze bij rechten al gedaan hebben. Dan zou er
heel wat papier bewaard blijven voor betere doeleinden, en schadelik zou 't alleen
zijn voor onze drukkers.
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'n Boek als dat waar de heer Meinsma aan de Amsterdamse Hogeschool de
doktorstietel mee verwierf, is echter wel geschikt om je van mening te doen
veranderen. Want, was ‘Middeleeuwsche Bibliotheken’ niet als proefschrift
verschenen, dan was 't waarschijnlik helemaal niet in 't licht gekomen, omdat geen
Hollandse uitgever er een zaakje in zou gezien hebben, waaraan wat te verdienen
viel. En dat zou bepaald jammer zijn. 't Mag er wezen, en velen zullen zich 't geld
niet beklagen dat ze er voor uitgaven.
Dat wil nu echter niet zeggen, dat het 'n boek voor Jan en alleman is. Daarvoor
werkt Dr. Meinsma te veel met latijn. Wie daar niet mee bekend is, mag 't wel eens
inzien, en zal er ook nog wel wat uit opsteken, maar lezen zal niet gaan. Want 't
latijn is er niet opgehecht als 't verguldsel op een Sinterklaasvrijer, ter versiering,
maar 't hoort er in zoals stenen en kalk in een muur.
Wie daarentegen evenals ik belang stelt in 't onderwerp, omdat hij belang stelt in
't leven en doen onzer voorouders, die zal 't misschien ook gaan als mij: hij zal 't
lezen tot en met de laatste bladzij, en de bijlagen.... nu ja, die heb ik zo eens
doorgezien, want dat is geen lektuur, al horen ze er wel degelik bij.
't Is nog zo'n ouderwets boek, in de oude spelling, met - natuurlik - hier en daar
fouten daar tegen, die niet allemaal op rekening van de drukker te schuiven zijn.
Dan heeft 't vele ‘vermakelike slatuintjes’ aan de voet van de bladzijden, bar geleerd
uitziende noten, net geschikt om niet wetenschappelik gevormde mensen een koorts
op 't lijf te jagen. 't Doet zo denken aan de boeken van Moll en Acquoy, hoewel, dàt
moet gezegd worden, Dr. Meinsma's werk er iets aantrekkeliker uitziet, omdat hij
zo af en toe een afbeelding tusschen de tekst geeft, die er meestal iets beter op z'n
plaats is, dan de ‘schone kopere figuren’ waarmede onze oude volksboeken ‘versierd’
zijn. Want zij strekken in hoge mate tot verduideliking van de tekst.
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De heer M., die onze trouwe lezers zich nog zullen herinneren uit zijn bijdrage ‘Een
merkwaardig drietal’ in T. & L. jaargang 1894, is dan, via ‘Spinoza en zijn kring’ in
de Middeleeuwen verzeild geraakt. 't Komt me voor dat de verklaring van dit feit ligt
in zijn tegenwoordige woonplaats, Zutfen, waar hij leraar is. Daar nl. vond hij de
merkwaardige Librye bij de St. Walburgskerk. Zoekende en snuffelende in dat antieke
gebouwtje heeft de lust hem bekropen om eens na te gaan, wanneer en hoe dat
ding er gekomen was. Hij heeft het archief der kerk opgezocht en al lezende en
bladerende in oude rekeningen en zulke stukken, zo langzamerhand de hele
geschiedenis van die bibliotheek teruggevonden. Die vormt nu het vijfde of laatste
hoofdstuk van zijn boek. Sommigen zullen menen, dat zo'n hoofdstuk alleen voor
Zutfenaren van belang is, maar dat geloof ik niet. Want, voor zover ik weet is van
geen Nederlandse boekerij uit die tijd de historie zo in kleinigheden bekend als nu,
door toedoen van Dr. M. van deze. En deze geeft, juist door de grote volledigheid
een idee, hoe men in 't algemeen tot 't oprichten van zulke Libryen kwam, en hoe
't er in 't algemeen mee gegaan is; en ab uno disce omnes is hier van toepassing.
Maar - niet geheel. Want - door een ‘samenloop van omstandigheden’ onverschilligheid, enz. - is de Zutfensche Librye tot op heden in bijna ongerepten
staat bewaard gebleven, en dat kan van geen andere zo oude bibliotheek gezegd
worden.
Hoewel de tegenwoordige Librye eerst dateert van 1564 schijnt de Zutfensche
hoofdkerk, zoals de meeste kapittelkerken van ons land, reeds lang voor die tijd
een kleine boekerij bezeten te hebben. 't Waren de vroom katholieke kerkmeesters
Slindewater en Berner, die tussen 1550 en '60 op 't idee kwamen een grotere te
bouwen en deze meer toegankelijk te stellen. Die twee worden door Dr. Meinsma
met piëteit herdacht. 't Schijnen brave mensen geweest te zijn, die in hun tijd en op
hunne wijs reeds naar volksontwikke-
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ling streefden, en wel zó, dat zij de Librye tot een arsenaal wilden maken, waarin
de priesters e.a. meer ontwikkelden de nodige kennis konden opdoen om 't volk te
beter voor te lichten. De geschiedenis van de bouw zelf; de vervaardiging van 't,
reeds voor die tijd tamelijk antieke meubilair; 't aankopen en binden der boeken; de
manier van ze te ketenen, over dat alles licht de heer M. ons in. Vervolgens geeft
hij een overzicht van de lotgevallen der Librye, tot op deze tijd toe, waarin b.v. ook
uiteengezet wordt, hoe tal van oprecht Katholieke auteuren uit de boekerij verwijderd
zijn, wier plaats werd ingenomen door Protestantsche schrijvers. Zo vormt dat
hoofdstuk een belangwekkend geheel.
Die arbeid voltooid zijnde, heeft de Hr. M. zich vermoedelik afgevraagd, of een
boekerij als de Zutfense enig was in haar soort, of dat er ook elders zijn geweest,
in binnen en buitenland, van dezelfde aard. Hij is toen aan 't zoeken gegaan in
gedrukte boeken, in kronieken, stedebeschrijvingen, uitgegeven kerkrekeningen
e.d. werken, en kwam tot 't resultaat, dat in de middeleeuwen elke kerk van belang,
ja elk klooster z'n bibliotheek bezat, meestal op min of meer overeenkomstige wijze
ingericht. De uitkomsten van dit onderzoek wat het buitenland betreft heeft hij
samengevat in het, ook door de afbeeldingen interessante eerste hoofdstuk. Wat
daarin staat zal voor sommigen niet geheel nieuw zijn; maar 't is een goed overzicht
van 't reeds bekende over een onderwerp dat voor velen nog nieuw is. De libryen
op Nederlandse bodem worden behandeld in het derde hoofdstuk; en hier zijn de
resultaten al biezonder verrassend. Niet velen zullen vermoed hebben, dat ons land
in de Middeleeuwen zoo'n groot aantal wèlingerichte boekerijen bezat als de schrijver
van 't boek aanwijst. Van de boekenkist af die Bonifacius meevoerde op zijn reizen,
laat de Hr. M. ze de revue passeren en, hoe lang de rij ook is, de Hr. M. zal zelf wel
de eerste zijn om te erkennen, dat er stellig nog veel meer geweest zijn, waar over
hij geen dokumenten vond.
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Bibliotheken in 't buitenland, bibliotheken in Nederland, de Librye te Zutfen, men
zou zo menen, dat de schrijver daarmede zijn taak geheel afgehandeld had. De titel
van zijn boek verplichtte hem toch niet tot meer. Maar Dr. M. was nog niet tevreden.
Zoals bij een pot een deksel, zo behoort bij een bibliotheek een bibliothekaris,
meende hij. Daarom is hij gaan onderzoeken wat men van deze beambte in de
middeleeuwen alzo verlangde, wat hij te doen had, in 't kort zijn verplichtingen. Voor
een deel vond hij daarover goede gegevens in een artiekel van een Duits geleerde,
Vogel, die zich in 1843 reeds tot taak gesteld heeft eens na te gaan, wat de armarius
of boeken- (eigenlijk kast-)waarder in de middeleeuwse kloosters alzo te doen had.
Dat heeft M. grotendeels overgenomen, maar aangevuld en verbeterd, en hij heeft
er een en ander bijgevoegd over de betrekking van bibliothekaris bij een kerkboekerij,
die nu eens aan de koster, dan aan de voorzanger, soms ook aan een kerkmeester
opgedragen werd. En hier leren wij 't kloosterleven, waarover we tot nog toe maar
zelden lofspraken hoorden, eens van de beste zijde kennen. We zien hier de
monniken aan de arbeid, studerende en schrijvende; we horen, hoe anderen als
kunstenaars optreden om 't werk hunner kollega's, nu eens met fraaie beginletters,
dan met prachtige miniaturen te versieren. Weer andere binden de boeken en
voorzien ze van 't nodige beslag. En op dat alles had de boekwaarder gewoonlik 't
toezicht, en nog veel meer had hij te doen, zodat zijn baantje eigenlik moeiliker was
dan dat van onze tegenwoordige bibliothekarissen. Met een hoofstuk als dat zullen
onze Katholieken in hun schik zijn, en wij anderen kunnen er veel uit leren.
Dat was hoofdstuk II. Nu blijft nog over hoofdstuk IV, dat bijna geheel op eigen
onderzoek berust, biezonder lang is, en, voor ons, Nederlanders, nog belangrijker
dan hoofdstuk II. Daarin wordt gesproken, ‘Over de plichten van den bibliothekaris
in Nederland’. Waarom daarover een afzonderlik hoofdstuk? zal men vragen. Dr.
M. antwoordt: 't Is waar, de
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inrichting der kloosters en hunne statuten waren hier geheel als over onze grenzen.
Wat wet was dáár, gold ook hier bij een klooster van dezelfde orde. Maar Nederland
heeft, behalve kloosters van in 't buitenland gestichte orden, ook zelf twee religieuse
genootschappen voortgebracht, die zich over de gehele beschaafde wereld verspreid
en een diepgaanden invloed op de beschaving uitgeoefend hebben. De Reguliere
Kanunniken van Windesheim en de Broeders des Gemeenen levens (Deventer).
Zij hadden hun eigen inzettingen op dit gebied, die hier met veel kennis van zaken,
voor een deel op grond van nog geheel onbekende bronnen behandeld worden.
Dat hoofdstuk, een 90 bladzijden lang, geeft zeer veel nieuws. Want er staat veel
meer in, dan de titel belooft. Niet alleen wat de bibliothekaris te doen had, vernemen
wij, maar ook in welke kloosters veel gestudeerd en geschreven is. Uit necrologiëen
en kloosterkronieken heeft Dr. M. ze opgedolven, die broeders die foliant op foliant
voltooiden, tot hun vingers te stram werden om langer de pen te hanteren. En ook
buiten de kloosters nemen wij een kijkje. Hoe men in de vijftiende eeuw te Utrecht
b.v. ook wereldlike schrijvers had, aan wie men boeken bestellen kon (blz. 164, 165,
een leerzaam stukje!). We vernemen in welk opzicht de boekerijen van monnikenen
nonnenkloosters onderling verschilden; hoe er ook enkele nonnenkloosters waren
waar men latijn las als water. We worden bekend gemaakt met de catalogi van zulke
boekerijen, die nog bestaan, waarbij vooral merkwaardig is 't fragment op blz. 179
gefacsimileerd, en door de schrijver op blz. 311 e.v. tot in de kleinste biezonderheden
verklaard. We horen eindelik, wat men alzo in onze kloosterbibliotheken vond en
niet vond op 't gebied van letteren, geschiedenis, natuurkunde, geneeskunde, enz.,
enz.
Voor de lezers van T. en L. is nog al van belang wat Dr. M. meedeelt over de
beoefening der letteren in onze kloosters. In de monnikenkonventen las men meest
latijn, maar hier en daar - o.a. te Windesheim - had de bibliotheek
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ook een Nederlandse afdeling. De jonge monniken leerden in de kloosterscholen
gewoonlik verschillende latijnse klassieken kennen, die nóg, en enige kristelike
auteurs, die zelden of nooit meer gelezen worden. In de nonnenkloosters bestond
de boekerij, voor zover voor de nonnen zelve bestemd, meestal alleen uit
Nederlandse boeken. Men mene echter niet, dat in de kloosters de Reinaert e.d.
boeken veel voorkwamen. Boeken, die niet 't een of ander godsdienstig kleurtje
hadden kwamen als kloosterlektuur niet in aanmerking. Ja, te Egmond had men de
daden van Alexander de grote, de reis van Sinte Brandane en de Waltarius in 't
latijn; de twee eerste komen in 't Nederlands ook in sommige nonnenkloosters voor.
Verder treft men af en toe de geschiedenis van Barlaäm en Josaphat, de historie
van Griseldis (naar Bocaccio vertaald door Petrarca), 't Bijenboek van Thomas van
Cantimpré, Tondalus Hellevaart en de verhandeling over 't Vagevuur van St. Patrik
aan. Ook 't boek van de Bracmannen (Brahmanen), boeken met Maria-legenden
en de spookgeschiedenis van Arnold Bosman schijnt er niet zeldzaam geweest te
zijn. Een enkele maal komt voor 't gedicht van Mellibeus en Prudencia, dat wel aan
Boendale wordt toegeschreven, vaker nog ‘'t Cancelierboek om wel te biechten.’
Zulke geschriften, alle op de grenzen tussen godsdienst en letterkunde, waren
gewoon. Maar daar bleef 't ook bij. ‘Want - opmerkelijk is het - in de kloosters hield
men zich met de wereldsche letterkunde naar het schijnt weinig of niet op. In de
rijke handschriften-verzameling van de Koninklijke Boekerij te 's Gravenhage is er
geen van een ridderroman of iets dergelijks, waarvan het vast staat, dat 't uit een
klooster afkomstig is. En 't eenige handschrift van dien aard, dat men gaarne tot het
gebied der fraaie letteren zou rekenen, het handschrift van Maerlants Martijns dat
in de Groningse Bibliotheek berust, en dat waarschijnlijk afkomstig is uit 't klooster
Mariënweerd aan de Linge, kan men met bijna evenveel recht ook bij de
godsdienstige lectuur indeelen,’ (blz. 167).
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We moeten dus wel tot het besluit komen, dat 't beste deel van onze Middeleeuwse
literatuur niet uit de kloosters, maar van partikulieren afkomstig is. En.... ziedaar nu
een soort van bibliotheken, die Dr. M. niet besproken heeft. Daar me dit nog al
verwonderde, heb ik Dr. M. de reden gevraagd. Zijn antwoord luidde:
‘Betreffende particuliere boekverzamelingen in ons land gedurende de
Middeleeuwen is mij zoo goed als niets bekend. In gedrukte bronnen vindt men
daarover weinig of niets. Mededeelingen over handschriften als de door u bedoelde,
moet men zoeken in testamenten, boedelscheidingen, acten betreffende
verkoopingen, inventarissen e.d. stukken. Dat dit juist is kan u b.v. blijken uit een
bijdrage van Nap. de Pauw in 't Nederl. Museum voor 1879 (Gent), die, op grond
van zulke stukken, aantoont dat handschriften van boeken, welke wij nu tot onze
Middelnederl. letterkunde rekenen, in 't bezit waren van gewone burgers. En
dergelijke stukken zijn ook in ons land, waarschijnlijk in nog zeer groote menigte,
voorhanden. Maar.... wij mogen ze niet zien. Zij berusten in de oudearchieven van
notarissen en die houdt men tot nog toe, ook voor de wetenschap, hermetisch
gesloten.’
Als dat juist is, en dat zal 't wel, dan wordt 't tijd, dat er verandering in komt.
Hiermee heb ik ook 't voornaamste aangegeven, wat ik tegen Dr. Meinsma's boek
had. Maar daaraan heeft hij natuurlik geen schuld. Verder verneem ik, dat de Hr.
M. een merkwaardige Nederlandse catalogus van een Middeleeuwse kloosterboekerij
over 't hoofd gezien heeft, van de abdij Rolduc namelijk. Dat is zeker jammer; maar
zomin als de schrijver in de Tijd (Dr. P.J.M. van Gils) die dit meedeelde, het biezonder
erg vond, zomin wil ook ik 't hem zwaar aanrekenen . Wie ziet nooit iets over 't
hoofd? En, leerzame lectuur blijft het toch.
A.G.
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Westgermaansch Ū + vocaal in het Nederlandsch.
In de Westgermaansche dialecten bestaat een sterke neiging, om de gesloten
vocalen īī en ū te diphthongeeren tot ei, ou. Deze klankovergangen vindt men op
Engelsch en op Duitsch gebied, en ook in eenige Nederlandsche dialecten, het
eerst in het Brabantsch en ten slotte ook in het Hollandsch. In zooverre wijken echter
deze dialecten van de Duitsche en Engelsche af, dat ū er niet in ou, maar in öü
overgaat. Dat komt daardoor, dat vòòr de periode van de diphthongeering ū in ṻ
veranderd was. Deze vocaal is tot op onzen tijd gebleven vòòr r (r verhinderde de
diphthongeering, evenzoo bleef ook ī voor r onveranderd), en in die dialecten, die
in alle gevallen de monophthongen bewaard hebben, staat hij ook daar, waar in
andere streken öü gesproken wordt. De overgang van ṻ in öü staat phonetisch
volkomen met dien van ū in ou en van ī in ei gelijk. In het Duitsch werd ū door een
volgende i of j tot ṻ, umgelautet'. Daarna werden in eenige dialecten ī, ū en ṻ
gediphthongeerd en ontstonden daaruit resp. ei, ou, öü. In het Nederlandsch, waar
ū, niet alleen wanneer i of j volgde, maar in alle gevallen ṻ werd, ontstond ook dan,
wanneer in het Duitsch zich ou ontwikkelde, öü (geschreven ui).
Eén geval is er echter, waarin westgerm. ū als ou optreedt, nl. dan, wanneer er
een vocaal volgt: bouwen: hd. bauen, ohd. osaks. būan, ags. búan, on. búa,
(ver)trouwen: hd. (ver)trauen, ohd. trūēn, osaks. trūōn, on. trúa. Evenzoo vindt men
ou aan
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het einde van een woord, bijvoorbeeld nou, uit *nū, jou uit *jū (vgl. osaks. giū, d.i.
jū).
Nu hebben de dialectonderzoekingen van Te Winkel geleerd, dat het vroegst ī in
ei veranderde, wanneer er een vocaal op volgde. In eenige streken is alleen in dat
geval de diphthongeering doorgedrongen. Volkomen op één lijn met den overgang
van ī in ei staat die van ū in ou en die van ṻ in öü. In al de talen of dialecten, waar
één van deze vocalen zich tot een diphthong ontwikkelt, veranderen tegelijkertijd
ook de anderen, voor zoover ze in die taal voorhanden zijn, op overeenkomstige
wijze. Zeer terecht behandelt Behaghel in zijn ‘Geschichte der deutschen Sprache’
2

Pauls Grundriss I 701 v. de drie diphthongeeringen als één proces. Wij moeten
dus aannemen, dat ook in de Nederlandsche dialecten, die hier in aanmerking
komen, ū voor vocaal vroeger, dan in andere verbindingen, en wel tegelijk met ī,
een diphthong werd. Bij den overgang van antevocalische ī, ū, ṻ in ei, ou, öü sluit
zich chronologisch de diphthongeering dezer vocalen aan het einde van een woord
aan. Evenwel bestaan hier uitzonderingen. Behaghel heeft misschien gelijk, wanneer
hij (t.a.p.) aanneemt, dat aan het einde van een woord vóór volgenden vocaal
diphthongen onstonden, vòòr consonant de monophthongen onveranderd bleven.
In het oudere Nederlandsch moest dan in nu gaat de u bewaard blijven, in nu is
echter een diphthong worden.
Combineert men nu deze drie feiten: 1. dat ū voor vocaal en aan het einde van
een woord ou geworden is, 2. dat in alle andere gevallen ū zich tot ṻ resp. öü
ontwikkeld heeft, 3. dat de diphthongeering voor vocaal vroeger heeft plaats gehad
dan voor consonant; combineeren wij deze feiten, dan is de eenvoudige conclusie,
dat, toen wg. ū in de genoemde gevallen ou werd, ū nog ū en niet ṻ was, dat daarna
ū, waar het nog monophthong was, in ṻ overging, en dat ten slotte deze ṻ in öü
veranderde. Deze öü (ui) vindt men voor consonanten, misschien ook in het adjectief
lui. In dat geval staat
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dit woord, wat zijn vocaal aangaat, in dezelfde verhouding tot nu, als het
Schaffhausensche drü (mhd. driu) tot treu (vgl. daarover Behaghel t.a.p.). Het woord
lui komt eerst in het Nieuwnederlandsch voor.
In al de gevallen, waar men in het Nieuwnederlandsch ui voor vocaal vindt, is
deze klankverbinding van jongeren datum: uier en luier zijn uit *uider en *luider
ontstaan, kruien uit *kruiden, ruien uit *ruiden. In deze woorden was ui regelmatig
voor den volgenden consonant d uit ṻ ontstaan.
Naast vormen met ou staan bij eenige woorden vormen met u (d.i. ṻ) bijv. nu, u,
duwen, gruwen, ruw. De verklaring is eenvoudig: In eenige dialecten, o.a. in het
Westvlaamsch bleven de oude monophthongen. Van daar kwamen zij in de schrijftaal
en voor een deel ook in de beschaafde spreektaal. De Hollandsche volksuitspraak
is echter ou. De vormen buwen, (ver)truwen, die in het Mnl. naast bouwen,
(ver)trouwen voorkomen, zijn nu ook uit de geschreven taal verdwenen.
Uit het bovenstaande volgt, dat voor de diphthongeering van antevocalische ū
een zeer vroege periode moet worden aangenomen, daarom echter behoeft nog
niet onmiddelijk die diphthong denzelfden klank te hebben gehad als tegenwoordig.
De ontwikkeling van *būen tot bouwen kan een zeer langdurig proces zijn geweest.
Het begon met het opkomen van een halfvocaal tusschen de beide lettergrepen.
Er ontstond dus *buwen; later ontwikkelde zich door dissimilatie -ouw- uit -uw-. Toen
ū in andere verbindingen in ṻ overging, kan het hier gebleven zijn, ook wanneer
*buwen zich nog niet tot *bouwen of *bouwen ontwikkeld had, maar nog *buwen
luidde. Hieruit ontstond dan later bouwen.
Van Helten neemt Middelnederlandsche Spraakkunst p. 102 op grond van baljou,
baljouwes, baljouwe, naast balju (uit Middellat. baillivus), dat nooit ū bezeten heeft,
aan, dat ook in de boven besprokene woorden ou uit üw ontstaan is. Dit kon zeer
gemakkelijk gebeuren, doordat voor w een ü moeilijk te spreken is en zich als vanzelf
tot o ontwikkelt. Wanneer
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werkelijk het geheele diphthongeeringsproces jonger was, dan de overgang van ū
in ṻ, geloof ik echter, dat ṻ voor vocaal niet tot ou, maar tot öü geworden zou zijn.
Van Helten spreekt van een klankverbinding üw; maar het is moeilijk te verklaren,
waar die w vandaan zou zijn gekomen. Het begin van de diphthongeering van ī, ū,
ṻ voor vocaal bestaat daarin, dat zich tusschen deze klanken en den volgenden
vocaal een overgangsklank ontwikkelt, na ī een palatale, na ū een labiale, na ṻ niet
w, dat is een zuivere labiaal, maar een klank, die zeker ook een palataal element
bevat. Op deze wijze moesten niet ū voor vocaal en ṻ voor vocaal over uw resp.
üw beiden ou worden, maar uit ṻ moest zich öü ontwikkelen. In de Duitsche dialecten,
waar zoowel ṻ als ū diphthongen werden, is dat ook werkelijk het geval; Behaghel
citeert t.a.p. alem. schreie, baue, reue.
Voor de woorden met westgerm. ū kan ik dus met van Heltens meening niet
instemmen, omdat hier nooit de klankverbinding üw bestaan heeft; wat echter een
andere categorie van woorden betreft, nl. die, waarin ou op Iu teruggaat, ben ik het
volkomen met hem eens. iu ontwikkelde zich in alle gevallen evenzoo als ū: voor r
ontstond ṻ, voor andere consonanten eerst ṻ, daaruit öü (ui), voor vocaal in eenige
dialecten ü, in andere ou, bv. bruwen: brouwen. Iu heeft zoo goed als zeker nooit
ū geluid, maar het heeft zich direct tot ṻ ontontwikkeld. O.a. de behandeling van iu
op Duitsch gebied wijst daarop. *briuwen werd eerst *brüwen en daaruit ontstond,
zooals van Helten t.a.p. leert, brouwen. Balju, baljou, gen. baljouwes is evenzoo te
beoordeelen.
Het parallelisme tusschen de diphthongeeringen van ī: ei, ū: ou en ṻ: öü, die alle
drie ook in het Hollandsche dialect hebben plaats gehad, spreekt sterk tegen de
meening van T e W i n k e l (Tijdschrift voor Ndl. Taal- en Letterk. 20, 96 vv.), dat
de overgang van ī in ei in het Hollandsch aan den invloed van het Brabantsch zou
zijn toe te schrijven.
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Salverda de Grave heeft reeds (Tschr. 21, 48) de aandacht erop gevestigd, dat in
het Hollandsch niet alleen ī in ei, maar ook ṻ in öü (ui) overgegaan is. Bij deze twee
processen sluit zich naar het bovenstaande nog een derde, nl. de overgang van ū
in ou, aan. Afgezien van andere overwegingen is nu de meening van Te Winkel
daarom te verwerpen, omdat het zeer wonderlijk zijn zou, dat het Hollandsch van
het Brabantsch drie klankovergangen zou hebben overgenomen, die, wanneer ze
klankwettig zijn, in alle talen, waar ze voorkomen, parallel loopen, en één proces
vormen, waartusschen echter, gesteld, dat ze overgenomen waren, geen samenhang
kan worden aangenomen. Dat de genoemde diphthongeeringen; wanneer ze
klankwettig zich ontwikkelen, werkelijk steeds chronologisch samenvallen en één
proces zijn, dat leeren al die talen, waar zij voorkomen. Evenzoo is het, wanneer
omgekeerd ei, ou en öü in de monophthongen ī, ū en ṻ overgaan. In alle talen, waar
dit gebeurt, gebeurt het bij alle drie de diphthongen - in de meeste talen vindt men
er slechts twee, öü komt zelden voor - tegelijk, zoo bv. in verscheiden Grieksche
dialecten en in het Latijn. Dit parallelisme wijst op een gemeenschappelijke oorzaak,
5

en Sievers heeft naar mijn meening gelijk, wanneer hij (Grundzüge der Phonetik
p. 282) de betoning voor deze gemeenschappelijke oorzaak houdt. De invloed, dien
het accent in alle talen op de ontwikkeling van het klanksysteem heeft, is enorm
groot. Men vergelijke E. Wechsler, Giebt es Lautgesetze? Halle 1900.
Dat in verschillende deelen van het Westgermaansche gebied de
diphthongeeringen, die ik hier behandel, onafhankelijk van elkaar optreden, is een
gevolg van de Westgermaansche betoning. Het is niet te ontkennen, dat in Holland
veel later dan in Brabant dezelfde klankovergangen optreden; dat bewijst echter
geenszins, dat de klankwettige diphthongeering in het Brabantsch de directe oorzaak
van het overeenkomstige verschijnsel in het Hollandsch is. Zeer leerzaam is hier
de behandeling van ει en ου in de Grieksche dialecten.
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Het overzicht bij Brugmann, Griechische Grammatik 46 v., 51 v. leert, dat in eenige
streken de diphthongen gebleven zijn, in andere resp. in ī en ū overgegaan, echter
met een chronologisch verschil van twee eeuwen. Zoo is het ook wel bij de
Hollandsche en Brabantsche diphthongeeringen. Directe invloed van Brabantsch
op Hollandsch kan men niet aannemen, echter is indirecte niet uitgesloten. Het
verkeer tusschen de bewoners van beide streken, dat vooral zeer levendig werd,
toen tijdens den opstand tegen Spanje vele Brabanders naar Holland kwamen, kan
bewerkt hebben, dat de Hollanders in het rythme, waarmee ze hun zinnen uitspraken,
iets van het Brabantsche rythme overnamen; dan moesten tengevolge daarvan
sneller dan anders het geval zou zijn, de klankovergangen, die een direct gevolg
van dat rythme zijn, doorgevoerd worden. In ieder geval echter is ook in het
Hollandsch de diphthongeering reeds vroeger aangevangen. In woorden zooals
bouwen moet ook hier, reeds voordat ū in ṻ overging, na ū een overgangsconsonant
w ontstaan zijn, die bewerkte, dat ū bewaard bleef en niet ṻ werd; de ontwikkeling
van dezen overgangsconsonant nu is het begin van het diphthongeerings-proces.
L e i p z i g , December '02.
N. VAN WIJK.
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Kleinigheden.
XXVII.
Zo oud als de weg van Kralingen.
r

Stoett, Nederl. Spreekw., n 1493 haalt o.a. Sartorius (uitgegeven 1656) aan om te
laten zien dat ‘zo oud als de weg’ de echte oude zegswijs is en ‘van Kralingen’, of
welke andere naam ook, een latere toevoeging. Me dunkt: niets tegen in te brengen.
Toch wel op te merken wat Dr. Nicolaas Zas schreef in Schieland uyt de oudheid
opgedolven (handschr. van 1658 - twee jaar na Sartorius; uitgegeven in Unger en
Bezemer, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, dl. II): ‘Cralingen is altijd
van wegen sijne oudheid berugt geweest, waervan het gemeene spreekwoord
overgebleven is, soo oud als de weg van Cralingen.’
Als de ‘weg van Kralingen’ uit deze spreekwijs zal men dan wel moeten nemen,
de Oude Dijk van tegenwoordig, die een deel is van Schielands oudst bekende
bedijking (vóór ± 1280; toen werd het buitendijks opgeslibte land in bescherming
genomen door de nu nog dienstdoende dijk die binnen de oude stad van Rotterdam
Hoogstraat en Schiedamsche Dijk heet). Die oude bedijking liep langs het slot
Honingen (= Kralingen) over het Duifhuis (= Krooswijk; waar de eerste dam in de
Rotte gelegd werd) en verder westelik.
U.
P.H.M.
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XXVIII.
Tante Bloemkool.
Naast ‘Oom-Kool’, als 't een man of jongen gold, heb ik dikwels gehoord ‘Tante
Blo(e)mkool’. Dat was meest tegen een kleine meid die omrolde: daar ligt T.B.; of
tegen die je in de weg stond: ga op zij T.B.
‘Bloemkool’ naast het gewone ‘kool’, een soort van hoffelikheid tegenover de
vrouw?
U.
P.H.M.

Op zijn elf en dertigst.
Deze uitdrukking in de oude betekenis van keurig, netjes, in de puntjes, (Vgl. Stoett,
r

Nederl. Spreekw. n 455, met de Aanvulling), vindt men nog in Ferdinand Huyck
(dus in 1840) gebruikt. In het zevende hoofdstuk verzeilt Ferdinand als gast van de
geheimzinnige heer Bos in de hoeve van de oude Martha bij Naarden: ‘'t Zelschap
zal zich motten behelpen. We kunnen het zoo op zijn elfendertigste niet bezorgen:
niet of er bennen hier wel fijne glazen en borden ook; maar die heit mevrouw achter
slot.’
U.
P.H.M.

XXIX.
‘De onderwijzer en de etymologie’
schijnen weer eens vergeten te hebben dat ze niet bij mekaar horen. In het
Vaktijdschrift van Onderwijzers van
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1 Desember komt een korte mededeeling voor over de etymologie van 't woord
o

‘element’. Dit is afgeleid, òf 1 van ‘l-m-n (el-em-en)’ de eerste drie letters van de
tweede helft van 't Lat. alfabet, en betekent dus zoveel als ‘a.b.c’, eerste begin. Of
o

o

2 is het verwant met Gr. ‘elaunein = in beweging brengen; òf 3 met Hebr. ‘eilam’
o

= ingang. Of 4 gevormd uit Gr. ‘elepantum, elephas’ = olifant: bij het eerste
leesonderwijs werden ivoren letters gebruikt!
Zoek maar ùìt, en - héb er is wat aan!
U.
P.H.M.
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Kleine mededelingen over boekwerken.
De Navorscher, onder bestuur van J.F. van Someren, Bibliothecaris der
Rijksuniversiteit te Utrecht. Opgericht 1851. Zalt-Bommel, H.J. van de
Garde & Co.
De bestemming van ‘De Navorscher’, die thans op een bestaan van ruim e e n
h a l v e e e u w mag terugzien, is: allerlei onderwerpen van vaderlandsche en
algemeene geschiedenis, oudheidkunde en beschaving, munt- en penningkunde,
geslacht- en wapenkunde, kerkgeschiedenis, geschiedenis der Nederl. taal en
letteren en kunstgeschiedenis te behandelen en daarvoor gegevens bijeen te
brengen. Dat is zijne bestemming geweest van de oprichting af, en daaraan bleef
hij getrouw, bewust van het belang zijner taak en van de diensten, die hij als pionier
op het gebied der geschiedkundige vakken den man van wetenschap, ja elken
weetgierige kon bewijzen.
en

Redactie en Uitgevers beijverden zich om bij de uitgave van den 53 jaargang
een aantal geschied-, oudheid- en letterkundigen van naam als medewerkers aan
‘De Navorscher’ te verbinden, om een keur van bijdragen te verkrijgen en op die
wijze dit tijdschrift onmisbaar te maken voor ieder, die zich met de studie van een
of ander vak van wetenschap of kunst bezighoudt.
Voor 1903 zijn o.a. de volgende stukken toegezegd of reeds ontvangen:
Prins Willem I en Don Juan, door Lucie Miedema.
Uittreksel uit de doopboeken van Hattum, door F.A. Hoefer (vervolg).
Hoe het Bredasche gemeentebestuur in 1804 de wet heeft ontdoken.
Vervolg van het reisverhaal van J.F. Müller, door Prof. Mr. J.E. Heeres.
Zestienjarige officiers en onderofficiers bij de Nederl. armée in 1802.
Een drietal Belgische spotdichten van 1830/31.
Aanteekeningen betreffende de Bat. omwenteling, door een ooggetuige (vervolg).
Genealogie van Beresteyn, Door Jhr. H.H. Roëll.
Enz., enz.
Uit de Prospectus.

Inhoud van tijdschriften.
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De Arbeid, 4e Jaarg., afl. 12, Des. 1902, o.a.: J. B r o u w e r , Zoet Geluk. J e a n n e C.v. L e y d e n , Verzen. - J. H e y n e n , Sneeuwschepster. - W. v a n
D o o r n , Miniatuurtjes. - W. M a c a l e s t e r L o u p , Gezang van Droom en
Dood. - F r a n s O y e n , De Verwachting. - A r y D e l e n , Elegie van Vrede.
- J o h a n n a S t e k e t e e , Stijging.
Boon's Geïllustreerd Magazijn, afl. 42, Des. 1902, o.a.: De geschiedenis van
een Kerst-pakket. Het diner, dat aan 't verkeerde adres werd bezorgd. A d r i a a n I l s e n , Een kerstvertelling. - Verhalen van de ‘Gold Star
Stoomboot-Maatschappij’ door L.T. M e a d e en R o b e r t E u s t a c e , De
heilige Chank. - J o z e f d e V r e k e r , De getruffeerde kip.
Elsevier's Maandschrift, afl. 1, Jan. 1903, o.a.: F i o r a D e l l a N e v e , Erek
en Lisiana, Dramatische idylle in vier tafereelen. - J e a n n e t t e N i j h u i s ,
Overmoed. - T o p N a e f f , De glorie. - P. v a n A s s c h e , De vreemdeling. J a n F e i t h , Klein Haantje. - L e o F a u s t , Extase.
De Gids, afl. 1. Jan. 1903, o.a.: G. v a n H u l z e n , In hooge Regionen. H é l è n e L a p i d o t h -S w a r t h , Sonnetten. - Dr. W.G.C. B i j v a n c k , Nieuwe
richting in de philologie. I. De wording. - C a r e l S c h a r t e n , Verzen.
De Navorscher, 52e Jaarg. afl. 11, o.a. M r . S. v a n G i j n , Harnassen. - H.Z.,
Kiekjes.
Nederland, 55e Jaarg. afl. 1, Jan. 1903, o.a.: T h é r è s e H o v e n , Conflict. C a p h e w , Eindelijk gevonden. - M a r i e M a r x -K o n i n g , Verzoening.
De Tijdspiegel, 60e jaarg., afl. 1, Jan. 1903, o.a.: E l i s e S o e r , Velerlei.
Woord en Beeld, afl. Des. 1902, o.a.: W. v a n A m s t e r d a m , De
Jachtopziener.

Nieuwe boeken.
Letterkunde.
B i b l i o t h e e k van middelnederlandsche letterkunde, onder redactie
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van dr. J. V e r d a m en dr. J. t e W i n k e l . Groningen, J.B. Wolters. 8vo. Per
afl. f 1,50
Afl. 68 en 69. (Blz. 209-400). Des coninx summe, uitgegeven door dr. D.C.
Tinbergen.
Afl. 70. (Blz. 1-96). Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van
diepen veen (Hs. D.) uitgegeven en toegelicht door D.A. B r i n k e r i n k .
B r a n d e n (F. J o s v a n d e n ), Ontstaan van het Nieuwsblad te Antwerpen.
I. Abraham Verhoeven, zijn leven, 1575-1652. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel. 8vo. f 1,40
B r a n t s (M.), Germaansche heldenleer. Gent, A. Siffer. 8o. f 1,50
B u r c k h a r d t (J a k .), Griechische Kulturgeschichte. Herausgegeben von
Jak. Oeri. IV Bd. Berlin, 1902. 8vo. IV. 660 pp. f 7,05
C h a p i s e a u (F.), le folk-lore de la Beauce et du Perche. Paris, J.
Maisonneuve. 2 vols. 10 fr.
F i s k e (J.), Essays historical and literary. Vol. I. New York, 1902. 8o.
f 15,60
I p s e n (A.), Georg Brandes En Bog om Ret og Uret II, Kjöbenhavn, 1902. 8o.
f 3,45
J a a r b o e k j e (A m s t e r d a m s c h ) voor 1903, onder redactie van E.W.
M o e s . Amsterdam, L.J. Veen. 8o. (LVI, II, 123 blz., met 1 plt. en 1 portr.). f
1,90
L e H e l l o c o , (L.), Les Genres littéraires. La prose. 18o. 3 fr. 50 c.
L e n z (L u d w .), Die neuesten englischen Märchensammlungen u. ihre Quellen.
Cassel, 8o. M. 2, M e r y k o w s k i (D.), Tolstoï as Man and Artist. London, 1902. 8o. f 4,75
M e h n e r t (K u r t ), Zu Lamartines politischen Dichtungen. (IV, 60 S.) 8o. '03.
M. 1,60
M u l l e r (F.M.), Life and Letters. Edited by his Wife. 2 vols. Londen, 1902. f
3,90
M u l s (J o z e f ), Albrecht Rodenbachs's ‘Gudrun’. Studie. Maldeghem, 12o. f
0,25
R i t t e r s h a u s (A.), Die neuisländischen. Volksmärchen. Ein Beitrag zur
vergleichenden Märchenforschung. Halle, 1902. 8o. f 7,90
S i m o n s (L.), Studies over Vondel's ‘Gijsbrecht’ en over ‘Nationaal leven’.
Haarlem, De Erven F. Bohn. 8o. 2 fl. 25 c.
S o e n s (E.) en J a c o b s (J.), Handboek voor germaansche godenleer. Gent,
5

A. Siffer. 8o. f 1,62
S o u t h e y (R.), Journal of tour in Netherlands in autumn of 1815. London. 8o.
6 sh.
V a n d e n B r o e k (P.) en A m . D'H o o g e , Kinderspelen uit het land van
Dendermonde. Eene bijdrage tot de folklore. Brecht, Drukk. L. Braeckmans.
5

8o. f 0,37
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Taalkunde.
G e n t (B.E.), New Dictionary of the Terms ancient an modern of the Canting
Crew in its several Tribes, of Gypsies, Beggars Thieves, Cheats, etc. London,
1902. 8o. f 7,10
G o e d e l (G s t .), Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Seemannssprache. Kiel, 1902. 8o. f 4,55
M o u r e k (P r o f . D r . V.E.), Ueber die Negation im Mittelhochdeutschen. f
0,50
Z a u n e r (D r . A d f .), Die romanischen Namen der Körperteile. Eine
onomasiolog. Studie. Habilitationsschrift, (194 S.). 8o. '02. n. 4,80

Belletrie.
G e z e l l e (G u i d o ), Een noordsch en vlaemsch messeboekske. Met inleidinge,
vitleg, e.z.v. Voor de liefhebbers herdrukt en uitgegeven. Gent-Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel. [Amsterdam, L.J. Veen]. 16o. (54 blz.). Geb. in
led., verg. op sn. f 2,50
H e y e r m a n s J r . (H e r m .), Het pantser. Romantisch soldatenspel in 3
bedrijven. Amsterdam, S.L. van Looy. 8o. (125 blz.). f 1, T h o r n P r i k k e r (E d .), Kunstmenschen. 2 dln. Amsterdam, Cohen Zonen.
8o. 4 fl. 90 c.
W a g e n v o o r t (M r .), Een overwinning. Amsterdam, H.J.W. Becht. 8o. 2 fl.
40 c.
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Starters laatste levensjaren.
(† 1627 of '28.)
De werken van den Frieschen dichter zijn in den laatsten tijd meer dan eens ter
sprake gekomen, ook in dit tijdschrift. Omtrent zijn leven is men echter over het
geheel nog even slecht ingelicht als vroeger. Met name zijn laatste levensjaren en
zijn dood zijn in een mystisch duister gehuld. Over beide wensch ik hier iets naders
mede te deelen.
Het jaar 1620 is in Starters leven een keerpunt. Vóór dien tijd boekverkooper te
sten

Leeuwarden, wordt hij den 22
Juni van dat jaar aan de academie te Franeker
als student in de rechten ingeschreven. Men heeft gevraagd, of de vrijdom van
accijns voor sterken drank, toen een voorrecht der studeerende jeugd, misschien
van invloed is geweest op dit besluit. Ik denk het niet. Als wij Starter gelooven mogen,
en er is geen reden, om zijn waarheidsliefde in twijfel te trekken, is hij wel degelijk
naar Franeker gegaan voor de studie. Wèl is het eigenaardig, dat zijn verhuizing
naar de Friesche academiestad onmiddellijk na den dood van Willem Lodewijk
plaats had.
Men kan niet zeggen, dat hij den gestorven stadhouder de noodige eerbewijzen
onthield. Eerst in een klein pamflet ter
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beschrijving van zijn uitvaart; daarna in een uitvoerige levensbeschrijving in
dichtmaat; vervolgens in den tekst, in dicht en ondicht, bij de groote prent van Pieter
Feddes, de voorstelling van Willem Lodewijks begrafenisstoet, werd de overledene
door hem gehuldigd. De in de tweede plaats genoemde Lyc-Klacht had het meeste
succes: tot driemaal toe werd zij uitgegeven. Overigens heeft de dichter uit 's graven
dood aardig wat financieel voordeel weten te trekken.
sten

Den 28
Augustus 1620 werd ‘Jan Starter Bouckedrucker tot Leeuwaerden’
(N.B.!) zes gulden geschonken voor de exemplaren van de lijkklacht, door hem aan
de Staten-Generaal gepresenteerd. Reeds een maand vroeger had de stad
Groningen hem een gift van twaalf gulden voor hetzelfde werkje gedaan. Van de
Provinciale en Gedeputeerde Staten in Stad en Lande ontving hij omstreeks dien
tijd f25 voor zekere ‘Epicedia’. Dezelfde som viel hem in Mei van het volgende jaar
ten deel van wege de Staten-Generaal voor zijn beschrijving bij de prent van zijn
vriend Feddes en in het begin van 1622 kreeg de dichter van de Admiraliteit te
1)
Amsterdam f112 ‘voor 14 exemplaren van de begrafenis van graaf Willem’ .
Reeds had Starter op het laatst van 1620 of in het begin van '21 Franeker verlaten.
Willem Lodewijks uitvaart door Pieter Feddes met tekst van Starter, de
bovenvermelde prent, verscheen te Amsterdam bij Claes Jansz. Visscher. De
opgang, die zijn ‘lijkklacht’ maakte, had hem misschien verlokt een bundel gedichten
uit te geven, waarin hij in een passende volgorde vereenigen zou, wat hem uit zijn
vroegere en latere poëzie ter opneming geschikt voorkwam. Een F r i e s c h e
L u s t h o f zou het zijn! De gissing van Eekhoff, Starters levensbeschrijver, - wiens
nauwkeurigheid hier en daar

1)

Zie voor de Res. St. Gen. Navorscher 1877, blz. 613, waar de vrijwel gelijkluidende
ordonnantiën zijn opgenomen. Verder Nav. 1862 blz. 274 en beneden onder Bijlagen.
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nog al wat te wenschen overlaat, - dat het verblijf van den dichter te Amsterdam
met die uitgave in verband stond, mag wel als zekerheid aangenomen worden. De
prenten werden op twee na door Jan van de Velde gegraveerd en het schijnt, dat
dit werk niet zoo snel van stapel liep, als men wel gedacht had. De zomer was reeds
grootendeels verstreken, toen de Friesche Lusthof verscheen.
Ondertusschen had de Amsterdamsche Academie van Coster de aanwezigheid
van een vroegeren stadgenoot te baat genomen, om zijn Daraide, thans met een
tusschenspel van Jan Soetekauw vermeerderd, op te voeren. Tegelijkertijd, in
Februari 1621, verscheen het tooneelstuk bij Dirck Pietersz. Voscuyl te Amsterdam,
die ook de uitgave van den Lusthof bezorgde.
Nog geen twee maanden later bezong Starter het huwelijk van een Haarlemsche
dame, Catharina de Blocq, met een Amsterdamschen jongeman, Elbert Claesz.
1)
Eland .
Mij dunkt, de dichter gevoelde voor zich zelf reeds, dat zijn vertoeven in Amsterdam
te lang begon te duren en verlangde er naar zijn studie met ernst op te vatten. In
den aanhef van hetzelfde bruiloftsvers toch vraagt hij zich af:
Heb ick het strengh bevel van Themis niet ontfanghen,
Dat ick mijn soete Lier met haer cieraet soud' hanghen
Aen Veneris Altaer, en laten nu voortaen
't Lust-lockende ghedicht voor and're Dichters staen?

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Starter zou dit ondervinden.
Van zijn rechtsgeleerde studie kwam niets meer. In den aanvang van 1622 was hij
nog

1)

Volgens de mededeeling van den Heer C.J. Gonnet, archivaris van Haarlem, had het huwelijk
den 13den April 1621 plaats. Zie het gedicht Fr. Lusth. blz. 59 vlgg.

Taal en Letteren. Jaargang 13

52
te Amsterdam. Margarita Storm, de dochter van een ‘Raad en Advt. Fiscaal’ der
Admiraliteit aldaar, trouwde toen met Henricus Joannes Oetgens en hun huwelijk
1)
werd opgeluisterd door Starters muze . Hij had het zeker aan den invloed van den
vader der bruid te danken, dat hij ter zelfder tijd de aanzienlijke gift van de Admiraliteit
kreeg, waarvan boven reeds melding is gemaakt.
Intusschen was de huishouding des dichters te Franeker achtergebleven en wel
in zeer berooiden toestand. Er waren aardig wat onbetaalde schulden en de
ongeduldige crediteuren lieten den boedel in beslag nemen. In Nov. 1622 werd de
2)
inboedel verkocht, zonder dat wij van Starters aanwezigheid iets vernemen .
Men wilde hem te Amsterdam niet laten vertrekken: 21 ‘Lyeffhebbers van de
en

Nederduytsche Poesy’ verbonden zich den 25 Aug. van dit jaar, om den dichter
voor den tijd van een jaar, wekelijks twaalf gulden te doen uitbetalen. Starter van
zijn kant nam aan gedurende die ‘contributie’ te Amsterdam zijn vaste woonplaats
te houden en den heeren volkomen ‘acces’ te geven tot alles, wat hij maakte of
3)
gemaakt had. Alle werkzaamheden zouden verder extra betaald worden .
De dichter leefde thans uitsluitend van zijn pen. Bij alles, wat hij in dezen tijd
vervaardigde, moest hij dus in het oog houden, dat het ‘goed verkoopbaar’ moest
zijn. Een bruiloftsdicht voor Emanuel Colyn, in Aug. 1622 in de Amstelstad getrouwd,
was zeker besteld en derhalve betaald werk. Een beschrijving van Frederik Hendriks
tocht door Brabant, in 't voorjaar van 1622 gedaan, verschafte hem een donatie van
zes pond van den Haagschen magistraat. Voor zijn gedicht

1)
2)
3)

Het huwelijk werd 4 Jan. 1622 in de Nieuwe Kerk te A. ingezegend. Zie ook Alg. Ned. Familiebl.
1885, blz. 265 vgl. en het bruiloftsdicht in den Fr. Lusth. 3e ed. blz. 160 vlgg.
Zie hiervoor uitvoeriger: Van Vlotens Fr. Lusth. Inleiding blz. XIII vlgg
Het geheele contract in Oud-Holland III blz. 54.
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op het ontzet van Bergen-op-Zoom werd hem door de Staten-Generaal 12 gld.
‘toegeleet’. Zijn vers op den tocht van de burgers van Amsterdam naar Zwolle werd
1)
door Schepenen en Raad in de laatstgenoemde stad met 25 carolusguldens betaald .
Uit dit laatste werk, omstreeks Jan. 1623 vervaardigd, blijkt duidelijk, dat Starter
zijn plan, om naar Franeker terug te keeren, geheel had opgegeven.
Ick sal, (zegt hij), van Amsterdam verhalen, daer ich leef:
(Van Vloten, Fr. L. blz. 337.)

De uitgever Van der Plasse te Amsterdam, wilde Bredero's Angeniet, door Gerbrand
onvoltooid nagelaten, doen voleinden. Wie had hij daartoe beter kunnen kiezen dan
‘den vermaerden Poët I a n S t a r t e r ’, die tot zijn groote kosten, zooals hij zelf in
sten

een voorbericht verklaart, het werk op zich nam. Den 22
Oct. 1623 werd dit
tweekleurige tooneelstuk op de kamer ‘In Liefde Bloeyende’ opgevoerd.
Niet lang daarna moet Starter de stad verlaten hebben. Einde Augustus was het
jaar waarin de een en twintig ‘liefhebbers’ hem zouden steunen, verstreken en nu
brak voor hem een moeilijke periode aan. De aanslag op Prins Maurits had den
vurigen Oranjegezinde niet koud gelaten. In zijn ‘ΑΜΝΗΣΤΙΑ, Ofte, VERGETELHEYD’
(1623) vermaande hij de inwoners der Vereenigde Nederlanden tot eendracht. Of
2)
deze opwekking officieel met klinkende munt gehonoreerd werd, is mij niet gebleken .
Wel was dit het geval met een andere pennevrucht uit dezen tijd. De poging, om
Prins Maurits van het leven te berooven, deed hem andermaal naar

1)

2)

Vgl. voor deze alinea den titel van het afzonderlijk uitgegeven gedicht bij Ten Brink G.A.
Bredero II, blz. 183; Navorscher 1879, blz. 338; Res. St. Gen. dd. 11 Nov. 1622 in Nav. 1877,
blz. 613 (de gelijkluidende ordonnantie); hierachter Bijlagen.
Een onderzoek, of S. voor opdrachten, enz. ook vereeringen van de zijde der stadhouders
ontvangen had, waartoe ik in het Archief en de Bibliotheek van H.M. de Koningin nasporingen
mocht doen, bleef vruchteloos.
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de pen grijpen, om aan te toonen hoe veel verplichtingen de Nederlanders aan het
huis van Oranje hadden. Bij een prent van den bekenden graveur Jan van de Velde,
welk werk zonderling genoeg verloren is gegaan, schreef Starter zijn Triumph-Wagen,
1)
den uitleggenden tekst, waarin Prins Willem I uitbundige lof wordt toegezwaaid .
Dit gedicht werd een ‘kasstuk’ voor onzen dichter. Het schijnt wel, dat hij het land
bereisde, om zijn geestesproduct in stad bij stad aan de Heeren kwansuis te
‘presenteeren’ inderdaad te verkoopen. In 1623 ontvingen graveur en schrijver de
som van achttien pond van de Haagsche burgemeesters voor het presenteeren van
den

vijf exemplaren van deze prent. Te Middelburg werden Starter den 16 Maart 1624
vijf en twintig carolusguldens ‘vereert’ voor zijn ‘Triumph-Wagen’. Den Briel scheepte
sten

hem den 1
Juni met zestien guldens af. In Gouda was hij gelukkiger. De Heeren
vonden goed, hem voor vijftien exemplaren van zijn gedicht, blijkbaar zonder prent,
een ‘gratuiteit’ van vijftig gulden ‘toe te voegen’. De juiste datum van deze schenking
2)
wordt niet opgegeven .
Zijn verblijf te Gouda schijnt hem bijzonder aangenaam geweest te zijn. In zijn
hoofdwerk (3e ed. blz. 201) vinden wij een herinnering er aan. Men had daar ter
stede een van ouds bekend logement, het Harthuys genaamd. Vorsten en
aanzienlijke personen namen er hun intrek. De eigenaar behoorde tot de deftigste
3)
burgers der stad en bediende zijn voorname gasten in den regel zelf . Hier nam
ook Starter zijn intrek. Hendrick Cornelisz. Kegelingh, destijds bezitter van het
4)
logement schijnt hem goed onthaald te hebben. Drie schoonen, waarschijnlijk de
dochters van den waard, hadden den zwervenden dichter ‘in eer en deughd’ veel
genoegen

1)
2)
3)
4)

Zie in de Bijlagen de aanteekening uit de rek. van 's-Gravenhage en vgl. Franken en Van der
Kellen, L'oeuvre de Jan van de Velde, pag. 189.
Vgl. voor deze alinea hierachter de Bijlagen en den Navorscher, 1896, blz. 397.
Obreens Archief, VI blz. 292-93.
Mededeeling van Dr. L.A. Kesper, archivaris van Gouda.
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verschaft. Als hij heengaat, spreekt hij haar op deze wijze aan:
O soete Hartjes! schoon en kuys,
Die den dienst bediend in het Harten-huys.

Weemoedig bedenkt hij, dat hij ze na dezen dag misschien nooit weerom zal zien
en wenscht haar elk een ‘hartenlief’ toe,
Die haer soete hart,
Bevrijen mach van smart.
Wel drie Goddinnen van u tijdt,
V ieught in geneught en deught verslijt,
Leeft bly en soet,
De rijckdom in 't gemoed
Voorneemlijck leyd,
Dat wensch ick u tot mijn afscheyd. (t.a.p.).

Terwijl de dichter zoo in het land ronddoolde, bracht zijn Lusthof het reeds tot den
derden druk, maar de afwezige auteur had er zoo weinig de hand in gehad, dat zelfs
een vers van Jacob Westerbaen naar zijn dichtbundel verdwaalde. Later werden
dit en enkele andere ten onrechte opgenomen gedichten wel verwijderd en een
reeks van nieuwe bijgevoegd, maar de derde editie werd daardoor een karikatuur,
1)
een volledig werk, dat incompleet schijnt .
Hoe lang Starter aan het reizen en trekken bleef, kan ik niet met zekerheid zeggen.
Misschien bracht hij een deel van het jaar 1624 te Harlingen door, waar in Jan. 1625
2)
een kind van hem gedoopt werd .

1)

2)

De tweede en derde druk van den Fr. Lusthof zijn bij de Wed. van Dirck Pietersz. Voscuyl
uitgegeven. Voscuyl werd 26 Juni 1623 begraven, zijn weduwe hertrouwde in Sept 1624 met
Hessel Gerritsz. In ruim een jaar tijd verschenen dus deze twee edities.
Zie Navorscher, 1896, blz. 163.
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Zoo was dus de arme dichter geheel uit zijn koers geslagen. Tengnagel had wel
gelijk, toen hij in D e G e e s t v a n M a t t h e u s G a n s n e b T e n g n a g e l i n
d' a n d e r e w e r e l t b y d e v e r s t o r v e n e P o e t e n schreef:
'k Sie de groote Bruyloft Hymen,
Starter, meen ik, die de maet
Van zyn staet verloor door rymen,

- in het vervolg zal ook de waarheid blijken van dezen laatsten regel 1)

En moest sterven als soldaet

Het eind van dit treurspel was, dat de dichter zich onder de vanen begaf van dien
grooten gelukzoeker, den graaf van Mansfelt, wiens uiteinde als het zijne in nevelen
verborgen is. Een zekere neiging tot het ‘militarisme’, om eens een modewoord te
gebruiken, valt bij Starter, wanneer wij hem nauwkeurig lezen, niet te miskennen.
Verschillende bruiloftsdichten, zijn gedichten op het ontzet van Bergen-op-Zoom,
zijn lijkklacht voor Willem Lodewijk kunnen o.a. tot staving dezer stelling aangevoerd
worden. In de Boertigheden achter den eersten druk van den Frieschen Lusthof
vinden wij een geestdriftig lied op het eindigen van het Twaalfjarig Bestand. 's
Dichters benarde omstandigheden, zijn avontuurlijke aard zullen mede het hunne
tot zijn besluit om dienst te nemen bijgedragen hebben. Wanneer de pen des dichters
door hem met het zwaard des krijgsmans verwisseld is, weten wij niet; op nader
aan te geven gronden besluit ik, dat het in het voorjaar van 1625 geweest zal zijn.
Te vergeefs zocht ik naar den sleutel van het volgende raadsel uit de resolutiën
der Staten Generaal:

1)

Aldus gec. bij Ten Brink, aangeh. w. II, pag. 188.
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Noch is affgeslagen het versouck van Johannes Starter om te hebben
1)
acces bij Capiteyn Blaubeen, opte voorpoorte gevangen sittende .
Onwillekeurig knoopt men Starters dienstneming onder Mansfelt vast aan zijn
verzoek om toegang tot dezen kapitein. Er is niets, dat dit vermoeden wettigt.
‘Capiteyn Blaubeen’, wiens ware naam Jacques van der Elst was, zat om een of
ander vergrijp, de registers van het Hofgaven in dezen geen licht, van October 1623
tot na den dood van Prins Maurits als gijzelaar op de gevangenpoort te
's-Gravenhage in hechtenis en kostte in dien tijd het land een aardig sommetje. Het
was voornamelijk de prins, die zich tegen zijn vrijlating verzette. Hij had intusschen
niet zooveel misdreven, of de Staten konden er wel toe overgaan hem kort na zijn
ontslag uit de gevangenis geruimen tijd lang een traktement van honderd gld. per
maand toe te kennen. In Oct. 1626 eischte hij ter vergoeding van de onkosten, door
hem gemaakt ‘tot bevordering van den aanslag op Sas van Gent’ ruim zevenduizend
gulden terug, maar men zou hem met duizend gulden of daaromtrent zien af te
2)
schepen . Wat wij omtrent dit heerschap verder in de resolutiën lezen, geeft een
niet onvermakelijk kijkje achter de schermen in den aanvang van onze gouden
eeuw.
Van Starter vernemen wij in deze kleine comedie echter niets meer. Intusschen
zwijgen de resolutiën niet over hem. Andermaal zeggen zij ons, dat een verzoek
van hem van de hand gewezen werd:
Het versouck van Jan Starter, historischriver van den Grave van
Mansfelt, om te hebben een tractement, pre-

1)
2)

Res. St. Gen. 13 Apr. 1624.
Res. St. Gen. 26 Juni, 9 Sept. 1625, 16 Apr., 21 Mei, 14, 17 en 20 Oct. 1626.
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senterende daervoor alle weecken tadviseren wat int leger van den Grave
1)
van Mansfelt sall passeren, is affgeslagen
Hier vinden wij den dichter voor het eerst als ‘historieschrijver’ van Mansfelt
vermeld. In het begin van 1624 was 's graven leger, dat tot het ontzet van
Bergen-op-Zoom medegewerkt had en daarna in Oost-Friesland leelijk huisgehouden
had, ontbonden. Zelf begaf hij zich naar Engeland en naar Frankrijk, ten einde deze
mogendheden geldelijken steun te vragen, om andermaal een leger op de been te
brengen. Hierin slaagde hij naar wensch. In Februari 1625 landden zijn troepen uit
Engeland in Zeeland, en, ofschoon de gelederen door ziekte ontzettend gedund
waren, kon hij in Maart met 4 à 5000 man naar Noord-Brabant trekken, waar men
Breda uit den ijzeren greep van de Spanjaarden verlossen wilde. Na de overgave
dezer stad (5 Juni) verliet de graaf het land, om een langen en moeitevollen
krijgstocht te aanvaarden.
Het kan zijn, dat Starters verzoek aan de Staten van Breda uit verzonden werd.
Ruim veertien dagen later vertoefde hij echter te Amsterdam. Hadden de
Staten-Generaal gemeend, het aanbod van den dichterlijken soldaat te moeten
afslaan, beter onthaal vond hij bij het particulier initiatief. Broer Jansz., oud-courantier
in 's prinsen leger, had misschien meer vertrouwen op de berichten van den
sten

vertrekkenden dichter. Den 25
April sloten beiden een contract en de gelden,
die Starter in de eerstvolgende twee jaren, blijkbaar voor reportage, zouden
toekomen, schonk hij bij notarieele akte aan zijn broer Frans te 's-Gravenhage. Dit
uiterst merkwaardige stuk leert ons, dat reeds in dien tijd de functie van
2)
‘buitengewonen correspondent’ bekend was . De vraag rijst bij ons op, waarom

1)
2)

Res. St. Gen. 8 April 1625, mij indertijd medegedeeld door Prof. Dr. P.J. Blok. Van zijn
opmerkingen betreffende Mansfelt en zijn leger is in het hier volgende gebruik gemaakt.
Zie de akte in de Bijlagen.

Taal en Letteren. Jaargang 13

59
de dichter het hem toekomende honorarium aan zijn broeder, niet aan zijn vrouw,
wegschonk. Was deze misschien pas gestorven? Hoe het zij, Frans heeft van zijn
broeders gunst geen profijt kunnen trekken. Ook hij vergezelde den graaf van
Mansfelt op zijn verren tocht. Frans was uit hetzelfde hout gesneden als zijn broer.
Volgens de beschikking van Heeren Schepenen van 's-Gravenhage, in dato 22 Juli
gedaan in de zaak van Hans Elants Sn, pasteibakker, eischer, en Frans Starter,
gedaagde, werden ten huize van Elisabeth Stuer (Steur), huisvrouw van den
gedaagde, ‘die tegenwoordich absent is met den prince van Mansvelt in Moravien’,
sten

goederen in arrest genomen volgens inventaris den 8
dus een herhaling van het Franeker treurspel.

1)

Aug. 1625 . We zien hier

Als laatste teeken van zijn verblijf hier te lande vervaardigde Starter een treurdicht
bij den dood van Prins Maurits († 23 April 1625), een vrij onbeduidend vers, door
2)
Van Vloten bij zijn heruitgave van den Frieschen Lusthof vergeten . Spoedig daarop
moet hij de Vereenigde Nederlanden verlaten hebben.
Het octrooi, door de Staten-Generaal in Sept. 1621 aan den dichter verleend,
waarbij nadruk van zijn werken verboden werd, was vier jaren na dien verloopen.
Hessel Gerritsz., die in 1627 een vierden, later nog een zesden druk, in uittreksel
en kleiner formaat, van den Frieschen Lusthof uitgaf, verzocht in Sept. 1625 om
verlenging van dit octrooi - een bewijs, dat de dichter zelf afwezig was -, maar de
3)
Staten weigerden deze .
Thans deelde Mansfelts ‘historieschrijver’ in het zwer-

1)

Uit de appointementen van Schepenen te 's-Gravenhage (?) Deze aanteekening werd mij
door den Heer A.J. Servaas van Rooyen, archivaris van 's-Gravenhage uit oude notities
afgestaan. De appointementen van Schepenen van 's-Gravenh. zijn echter thans evenmin
als de andere desbetreffende registers uit dezen tijd op het Rijksarchief aldaar aanwezig.

2)

F. Muller, Catalogus van historieprenten, N . 1543 en Supplement.
Res. St. Gen. 8 Sept. 1625.

3)

o
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vende leven van zijn schutspatroon. In het begin van 1626 bevond hij zich op
Mansfelts bezitting Lauenburg, bij Hamburg, vanwaar hij D e V o o r l o p e r v a n d e
M a n s f e l d i s c h e H e l d e n -D a d e n de wereld inzond. Het toegezegde vervolg
op dit hoogdravende gedicht, is nooit verschenen. Starters held zou na door
Duitschland, Moravië en Hongarije in Bosnië aangekomen te zijn op Turkschen
grond bij Racovitza den dood vinden. In den nacht van 29 op 30 Nov. 1626 deed
een slepende ziekte hem ten grave dalen. Een zestigtal manschappen, officieren
en dienaren, de rest van zijn leger had hij afgedankt, waren van zijn laatste
1)
oogenblikken getuige . Misschien was Starter onder deze uitverkorenen. In ieder
geval heeft hij zijn tweede vaderland niet weer mogen zien.
Toch werd zijn Friesche Lusthof nog verscheidene malen, in grooter en kleiner
formaat, herdrukt. De zesde editie, bij Hessel Gerritsz. te Amsterdam uitgekomen,
werd door den Utrechtschen uitgever Amelis Jansz. nagedrukt. In de
Universiteitsbibliotheek te Upsala berust sedert jaar en dag het eenig bekende
2)
exemplaar van dezen nadruk, in zoogenaamd 12mo-formaat verschenen . Dit
merkwaardige boekje, het titelblad noemt het ‘den achsten (sic) druck’, bevat achter
de boertigheden, die van het jaartal 1628 voorzien zijn, een uiterst belangwekkend
L i j c k -D i c h t , O v e r t' A f -s c h e y d e n d e s s i n -r i j c k e n e n d e
s o e t v l o e y e n d e n P o e ë t s I a n I a n s o o n S t a r t e r . G e s a n g s -w i j s e
g h e s t e l t , S t e m m e : S i C 'e s t p o u r m o n p u c e l l a g i e , & c. De maker is
zekere B. Lambertsen, wìens spreuk N i e m a n d v o l m a e c k t luidde. Ik kan niet
nalaten het hier in zijn geheel op te nemen.

1)
2)

Dr. Ernst Fischer, Des Mansfelders tod, blz. 23 en blz. 6.
Door bemiddeling van den Heer J.F. van Someren, bibliothecaris der Rijksuniversiteit te
Utrecht, mocht ik dit boekje indertijd aldaar bestudeeren.
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Doncker droeve naere nachten,
Die het aerdrijck gantsch bedeckt,
En met Wolcken over-treckt,
'k Bid u wilt een weynigh wachten,
Dat mijn pen mach beelden af,
1)
Wie de dood korts brocht in 't graf.
2.
T' is den grooten vreughd-bedrijver,
2)
Die nu al in Iaffa leyt ,
En van ons wel dient beschreyt,
T' is Mansfelts Historij schrijver,
Dien Poeët die wijsheyd wist,
Die leyt nu al in de kist.
3.
3)
Houd mijn pen wat wilje segghen,
Siet ick ben dit lieghen sadt,
Hy en heeft gheen kist gehadt,
4)
In 't marcheren bleef hy leggen ,
En daer in het vlacke velt,
Wierd hij in een graf gestelt.
4.
Geluck-salige Lant-douwen,
Daer 't Lichaem zijn woon-plaets heeft,
Maer zijn Fame by ons leeft,
Charon heeft zijn siel behouwen,
En gebrocht in 't soete rijck,
Dees Friesche Lust-hof gelijck.
5.
Comt nu Bataviersche Helden,
Die gelesen hebt zijn dicht,
En gequelt word van het wicht,

1)
2)
3)
4)

Onlangs.
Gestorven is.
Halt.
Starter is dus niet gesneuveld, wat trouwens ook niet door Tengnagel gezegd wordt.
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1)

Dat hem in veel onrust stelden ,
2)
Komt en wilt hem geven yet ,
Die u gaf so menich Liet.
6.
Onlangs als ick gingh spanceeren,
Langs den soeten Velu kant,
Met mijn Luytje in mijn handt,
Om een nieuwe Voys te leeren,
3)
Maer wat vreughd' ick daer nam,
Starter in mijn ooren quam.
7.
Droevigh speelden al de snaren,
Starter leydt in grooten noot,
Starter, Starter die is doot,
Ick liet dat weer henen varen,
En dacht met een soete kluyt,
4)
Daer en vroos noyt onkruyt uyt .
8.
Maar doen 't Fama my liet hooren,
Door haar swart bekleedt Trompet,
Doen werdt ick geheel ontset,
Want het sneet mijn door mijn ooren,
Even of een scherpe naelt,
Door mijn hoofd werdt heen gehaelt.
9.
Ick sal hem een Graf-schrift geven,
Dat ik u hier onder stel,
Starters siel raeckt wt t' gequel,
Eeuwigh sal zijn Fame leven,
D'aerde t' Lichaem haest verslint,
Maer zijn dicht blijft hier bemint.

1)
2)
3)
4)

Uit het woord Helden in reg. 1 blijkt, dat met dit wicht de oorlog bedoeld wordt.
Namelijk een grafschrift. Zie coupl. 9.
Wel.
De bedoeling van deze beide regels moet zijn: Voor de aardigheid zei ik in mijzelf: Onkruid
vergaat niet.
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Zoo was dan het uiteinde van dit korte doch veelbewogen leven. Niet de kogels des
vijands maar vermoeienis en uitputting velden hem tijdens den marsch neer. Ver
van hen, die hij liefhad en die hem liefhadden, werd hij in het vlakke veld ter aarde
besteld. Maar hij werd niet vergeten. Ofschoon zijn dichterlijke werkzaamheid zich
slechts over een tiental jaren uitstrekte, wist hij, Engelschman van geboorte, een
eervolle plaats in onze letterkunde te verwerven. Onze taal verrijkte hij met de
geestige termen kuipen en kuiperij, onze letteren met verschillende zeer populaire
geschriften. Zijn Klucht van Jan Soetekauw, beleefde meer dan dertig, zijn Friesche
Lusthof een tiental, zijn Nieuwen Kuyper zeker zes (afzonderlijke), zijn
Steeck-Boecxken na 1700 alleen nog minstens zes drukken.
Moge een nieuwe, volledige en critische uitgave zijner werken, reeds lang noodig,
hem een waardige plaats naast zijn vriend Bredero verschaffen!
Groningen, Jan. 1903.
M.M. KLEERKOOPER.

Bijlagen.
1. Uit de rekeningen der stad Groningen.
Dorch Ordonancije eens (= des) Erb. (= eerbaren) Rades betaelt an Sr. (?) Johan
Starter 12 Car. gulden ter Cause van eenige presenteerde (= ge-) exemplaren ter
gedachtenisse van sijne genaden graff Wijllem hochloffelijker memorie, luyt sijen
ingegeuen remonstrancije, in dato den 28 July Iss alhier
- 12-0-0.

2. Uit de rekening van den ontvanger-generaal der provincie Stad en
Lande, 1620.
Johanni Starter betaelt vijf en twintich gulden voor dat hij sekere Epicedia over die
begraffenisse van wijlen sijne Gen: Grave Wilhelm
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van Nassau, hoochloffl. memorie aen die Heeren van beide Collegien (= Prov. en
Gedep. Staten) heeft vereert luit. ordonnantie ende quitantie
. . . . . f 25.

3. Uit de rekeningen der stad Zwolle, 1623 (Extra ordinaris uuijtgaeve)
Den 20 Februarij betaelt an Jan Starter, so hem big Schepen ende Raedt vereehrt
is voir dat hij die stadt presenteerde enige stucken van den uuijttocht van de borgers
van Amsterdam 25 car. gld.

4. Uit de Tresoriers rek. te 's-Gravenhage, 1623, fol. 321.
(Betaelt aen) Jan van de velde ende Jan Starter de somme van achthyen ponden
vuyt zaecke hy aen burgemeesters heeft gepresenteert vyff exemplaeren van
zeeckere Prent geintituleert Triomph waegen vanden Prince van oraingen
hoochloffelycker memorie ende een gedicht by den voorn. Starter daer onder
gemaeckt blyckende by ordonnantie ende quitantie dus hyer
. . . . . XVIII L.

5. Uit het Register ten Rade te Middelburg (= Res. van den raad), f. 84.
den

Den 16 Maerte 1624.
Jan Janssen Starter is by 't collegie van Weth en Raede vereert ende toegeleyt
de somme van vyfentwintich Carolus guldens over de vereeringhe by hem aen de
stad gedaen van den triumphwaghen van wylen hooghe gedachten Wilhelmus
Prince van Oraignen.

o

6. Uit de Tresoriersrek. te Gouda, 1624, fol. 154 r .
Betaelt aen Johan Starter de somme van vijftich gulden, die hem toegevoucht zijn
tot een gratuijteijt voor vijftijen exemplaren van de triumphe van den ouden Prins
hoochloffelicker memorie, die hij de heeren vereert heeft, dus hij er big ordonnantie
ende quitantie - L guld.

7. Uit het Notarieel Archief te Amsterdam.
o

Op Huyden den 25 April A . 1625 compareerde [voor my Willem Cluyt Notaris] &c.
d' &c. Jean Starter Historyschrijver van zijne Prince-
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lycke Excellentie de Grave van Mansfelt ende verclaerde met vrijen wille ende
bedachten gemoede in eenen vryen eygendomme ende als een gifte onder den
levenden vereert, geschoncken, ende gedoneert te hebben als hy comparant vereert,
schenckt ende onwederroepelycken doneert midts desen aen ende ten behoeve
van zynen broeder Frans Starter residerende in S'gravenhage alle ende yegel.
soodanige penningen als hem comparant geduyrende den tydt van twee
naestvolgende jaren competeeren sullen van Broer Jansz oudt Courantier binnen
deser Stede uyt crachte van seeckeren contracte metten selven op huyden gemaect
Stellende hy comparant den voorsz zynen broeder hier mede in syn plaetse omme
de voorgeroerde penningen in conformité vanden selven contracte vanden voorsz.
broer Jansz te voorderen ende ontfangen ofte andersints daermede disponeren
mogen naer zyn welgevallen Sonder dat hy comparant eenige actie ofte
eygendomme daeraen is reserverende maer daervan ten behoeve vande
voornoemde zynen broeder volcommen affstandt doende mits desen Alles oprecht
Gredaen t' Amsterdam ten presentie van Joseph Steyns ende Willem Martensz
get(uygen)
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Uitgaven van De Génestet's dichtwerken.
Een drukfout - maar het is een dolksteek in uw oog,
Een klucht...! maar 't is een moord, een diepe zielewonde!
ERRATA.

Bij de lectuur van D e G é n e s t e t op school werd ik opmerkzaam op verschillende
lezingen in de uitgaven. Langzamerhand verzamelde ik er zoveel, dat ik besloot de
uitgaven, die onder mijn bereik waren, aan een gezette vergelijking te onderwerpen.
e

e

Ik nam de Volksuitgave VII en IX druk, die gelijk zijn, wat me voor een
e

e

e

stereotiep-uitgave doet vrezen en vergeleek daarmee de I , II en V uitgave door
Prof. T i e l e en de Eerste Gedichten door D e G. zelf uitgegeven bij G e b r s
e

e

K r a a y , Amsterdam, 1 druk, 1852 en 2 dr., 1860.
Vele veranderingen zullen wel drukfouten zijn, maar gedachtig aan 's dichters
woorden, als motto hier boven geplaatst, heb ik ook die aangetekend in de hoop zo
een bijdrage te leveren tot de juiste kennis van de dichter, die k lassiek zal blijven,
zolang men met hem zweert,
‘dat klassiek is,
al wat gezond en waar, bevallig, geestig, chiek is.’

De Eerste Gedichten (E.G.) zijn dezelfde, die afgedrukt staan
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1)

op p. 1-84 der Volksuitgave behalve Naschrift p. 23 , Het Land p. 43, Boutade, Bij
een ‘Fantazie’ van den kunstschilder J.A. K r u s e m a n p. 79, Bladvulling p. 84. In
e

e

de 2 druk druk komen ook deze gedichten voor. De Sint-Nikolaasavond is in de 1
uitg. van E.G. fragmentaries met veel wijzigingen dientengevolge afgedrukt. Het
opschrift Bij een Beekjen luidt in IX, 78 en ook in de andere uitgaven: Bij het Beekje.
Verder is hier en daar de volgorde der gedichten gewijzigd, vermoedelik om de
plaatsruimte in de volksuitgave, die helaas niet, zoals D e G.
‘ieder werk, de vrucht van rijp verstand,
Smaak, kennis, geest, vernuft, een glorie voor (z)ijn land,’

wilde uitgeven,
‘met zorg in 't licht (is) gegeven,
In vriendelijken vorm, de letter groot als vier.’

begroet door englenscharen IX, 5, 39 is in alle andere uitgaven: begroet door de
englenscharen, welke lezing natuurlik de voorkeur verdient.
Evenzo is op eenzaam mos IX, 25, 28 te vervangen door: op 't eenzaam mos der
andere ed..
Kwadraat van Polygoon IX, 8, 1, 28 is een dwaze fout voor Kwadraat en Polygoon
uit de andere ed.. Nu wordt P. meermalen voor een wiskunstenaar aangezien, terwijl
het is: een veelhoek, een door rechte lijnen begrensde figuur (driehoek, vierhoek,
enz.). Kwadraat en Polygoon staat op één lijn met ‘π en x’ uit het voorafgaande
vers.
Zijn vreugd IX, 10, 32 is stellig te vervangen door mijn

1)

Ik citeer altijd de Volksuitg. (IX), 't eerste cijfer wijst de blz. aan, 't 2e. het vers, van bovenaf
geteld, of als er twee kolommen zijn, de kolom; dan is 't derde het vers.
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vreugd uit de andere uitgaven; niet V a n L e n n e p 's vreugde stijgt ten top op zijn
jaardag, maar die van zijn lofdichter.
e
Reeds in de 2 uitg. van E.G. is het woest geluid vervangen door nu 't woest
geluid, wat ook de latere ed. hebben (IX, 13, 37).
Verbeterd is ook al in dezelfde uitg. 't laatste couplet van Geloof (IX, 14) dat in
E.G. 1 luidt:
Wel zult ge in later tijd uw liefste droomen derven,
Wel drijft gij zelf eens met uw dwaasheid bitter spot Maar ook, u rest de kans in dat geloof te sterven En dan.... wat lieve ziel voor God!
e

Zo mist ook de 2 uitg. van E.G. het couplet, dat in E.G. 1 als het negende staat in
Alarmisten (IX, 20):
Met al die bleeke neuzen,
Die al te serieuzen,
Die lafaarts zonder tal,
Met al die alarmisten,
Die om de glorie twisten
Wie 't ergst voorspellen zal.
e

Ook is daar reeds te lezen negeeren IX, 21, 2, 2 tegenover nīeeren E.G. 1 uitg.
spreek IX, 22, 5 (maar ook al in II en V) moet vervangen worden door: preek uit
E.G. en I.
Eveneens is de lezing: Een ieder uit dezelfde uitgaven beter als En ieder IX, 23,
13. wat ook in II en V te vinden is.
uil en aap en ezel E.G. en I, II vind ik beter climax als aap en uil en ezel IX. 1, 29,
wat ook in V staat.
Zo zal ook de oudste lezing hersteld moeten worden in druipenden kluif V en IX,
37, 32; in E.G., I, II luidt het: druipende kluif, wat het dubbel voordeel heeft van
welluidend en volgens de spelling van D e V r i e s en T e W i n k e l
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te zijn, terwijl van versche festoenen V en IX, 38, 15 geen zin geeft; en versche
festoenen in E.G. en I, II daarentegen wel.
Zinstorend is ook de lezing Op! tochtgenoten, IX, 39, 2, 27 waarvoor de andere
uitg. hebben Op! toch genoten.
e

In de eerste verzen van De Volksdichter heeft E.G. 1 uitg. drie punten van verschil
met de andere ed.:
't trouwe volk is veranderd in 't luistrend volk IX, 44, 1, wat veel minder sterk is,
e

maar ook al in de 2 uitg. van E.G. staat.
e

e

Ook is zwakker geworden: 't edelst dichtrenbloed E.G. 1 en 2 uitg. 't edel
dichtrenbloed IX, 44, 4 en ook in de andere ed.
e

e

In 't volgend vs. is voorleden uit E.G. 1 en 2 uitg. vervangen door 't meer gewone
verleden. Daarentegen is voorleden bewaard in IX, 41, 2, 20.
Een dergelijke verandering is: ochtendgoud IX, 45, 1, 34 (ook I, II, V) tegenover
uchtendgoud van E.G. 1 en 2.
liefdegloed IX, 46, 1, 22 (ook II, V) vervangt levensgloed van E.G. en I. Hoezeer
men ook geneigd is, in verband met 't voorafgaande liefdegeur aan een drukfout te
denken, zou ik hier de lezing der latere ed. willen bewaren.
Daarentegen is de zin geheel bedorven door verschrikt IX, 78, 2, 2 (ook al in II
en V), waar E.G. en I verstrikt geven; dat dit de goede lezing is, blijkt duidelik uit het
vlg. verward.
't Zelfde is te zeggen van: met onbetaalbre frazen IX, 82, 2, waardoor (o, noodlot!)
een onbetaalbre fraze gestolen is. E.G. en ook de andere uitgaven hebben:
Het is een dief - ach, soms van onbetaalbre frazen, ruisch uit E.G. te vervangen
door ruische, zoals de andere ed. hebben (IX, 3, 2, 5) lijkt me onnodig met 't oog
op 't volgende in.
Vermoedelik voor de klank zal toegetreden uit de oudere uitgaven in V en IX, 3,
1, 13 veranderd zijn in aangetreden, wat ongetwijfeld een verbetering is.
Daarentegen zou ik de vroegere lezing willen herstellen in:
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Zuiderzee IX, 8, 2, 15 (ook al in 't motto); de andere uitgaven hebben Zuierzee,
stellig meer welluidend.
Evenzo herwaart E.G., I, II boven herwaarts, V en IX, 11, 42 en het plan uit
dezelfde edities boven 't plan, V en IX, 17, 1, 10.
Ook is de lezing:
'k smacht E.G. en I beter dan ik smacht II, V, en IX, 34, 26. verschroeid uit E.G.
I en II is later geworden: geschroeid IX, 1, 1, 6 zeker uit grammaticale overwegingen.
Dezelfde reden heeft blauwe kiel uit E.G. in alle andere uitgaven door blauwen
kiel (IX, 1, 2, 5) doen vervangen en leg uit E.G., I, II, V door lig, IX, 6, 1, 28 en ib.
2. 32. Ik betwijfel, of de welluidendheid door deze ‘verbeteringen’ gebaat is.
Waarom andren uit E.G. in alle uitgaven voor andre plaats heeft moeten maken
(IX, 7, 2, 14)? De bedoeling is, m.i.: en andere kronen verg ik niet en dan wint de
oudste lezing het in duidelikheid.
E.G. heeft der bergrivier; de andere ed. de bergrivier, IX, 22, 1; een verandering,
die de welluidendheid bevordert, vooral in verband met 't voorafgaand: Verbie de
lava, dat zij gloei; het bloemfestoen, IX, 27, 2, 34 luidt in E.G. 1, 2 den bloemfestoen.
Taalkundige overwegingen hebben hun invloed ook doen gelden bij dat oord IX.
24, 1, 7 (ook I, II, V) waarvoor E.G. heeft: dien oord, een vorm, die bij D.G. meer
voorkomt (vgl. als stemmen uit dien oord, IX, 25, 3, de stemmen van den dierbren
oord, IX, 46, 1, 15, welke lezingen ook in de andere ed. voorkomen). Ook hier had
het, meen ik, bewaard moeten blijven.
Onversaagden knuist V en IX, 27, 1, 21 voor: onversaagde knuist, van de andere
uitgaven is volgens de spelling van D e V r i e s en T e W i n k e l juist, maar mag
daaraan de welluidendheid opgeofferd worden?
ter hooge tempelzalen IX, 32, 2, 1 (ook I, II, V) zou ik wil-
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len vervangen door: ten hooge tempelzalen van E.G.; ‘grammaties juist’ is geen van
beide vormen, maar de laatste klinkt beter.
den afgrijsselijksten wals van E.G. is in alle andere vervangen door: een
afgrijselijke wals IX, 34, 1, 6. Zo is 't geslacht gered, maar de uitdrukking verzwakt.
in diesem Halle van de andere uitgaven is in IX, 41, 12 grammaties juist: in dieser
Halle geworden.
ontoegangbre IX, 42, 1, 12 (ook V) is een weinig betekenende verandering voor
ontoegankbre uit de andere ed.. Met beide schrijfwijzen ng en nk zal zeker dezelfde
klank voorgesteld zijn.
De interpunctie is ook hier en daar veranderd: zo mist het motto Spes Patriae
later (IX, 1) het uitroepteken, dat in E.G. 1, 2 en I staat; evenzo hand! tegenover
hand. IX, 2, 1, 27. IX, 2, 2, 21 mist de komma tussen aanzie, blijde jeugd, van de
andere ed.
weeuw IX, 18, 2, 25 en V staat in de andere uitg. met een hoofdletter; eveneens
bijbel IX, 27, 2, 27 en V, student, IX, 39, 1, 3 en V.
Van meer belang is 't verschil van een knal, een donderknal, V en IX, 5, 36
tegenover de lezing der vroegere uitgaven: éen knal, éen donderknal.
al mijn wenschen, IX, 14, 10 vind ik geen verbetering voor: al de wenschen van
de andere uitgaven. D.G. zal hier de aanwijzend bedoeld en opzettelik de herhaling
van 't bezittelik vnw. vermeden hebben.
e

Een zinstorende fout, die alleen de II uitg. heeft, is uitriep tegen uitroep IX, 28,
32 (zoals ook E.G., I, V).
De verdere verschilpunten tussen E.G. en I, waarmee dan de andere
overeenstemmen, betreffen de spelling en zijn voor dit onderzoek van ondergeschikt
belang: kreeten, scheele, eentoonigheden, kroonen, troonen, thands, cieraad, dosch,
enz. zijn in de spelling van D e V r i e s en T e W i n k e l overgebracht.
Opmerking verdient noch het veranderen van:
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wichtjen, aangezichtjen, armtjens, wolkjen, handtjen, enz. in wichtje, aangezichtje,
enz.; alleen om de hiaat te vermijden schijnt de uitgang jen in Prof. T i e l e 's ogen
genade te hebben gevonden, zo b.v. eentjen IX, 42, 1, 26, schotjen, ibid. 31 en 32;
zieltjen, IX, 43, 1, 21.
Ook is koomt telkens vervangen door komt o.a. IX, 15, 11.
(Wordt voortgezet).
Rotterdam.
G. ENGELS.
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Beknopt overzicht van den tegenwoordigen stand van het
onderzoek naar de uitvinding der boekdrukkunst.
Het verzoek van den redacteur van dit tijdschrift een bijdrage te leveren over
bovenstaand onderwerp, heb ik niet willen weigeren, omdat ik om mijn naam en om
mijn vroegere functie geacht wordt daartoe in staat te zijn. Ik moet echter vooraf de
bekentenis doen, dat ik om beide redenen verplicht was en ben mij op de hoogte
te houden, maar dat ik, als privaat persoon, mij er nooit bijzonder warm voor heb
kunnen maken; het resultaat, welke het ook zijn moge, is van hoegenaamd geen
practisch belang voor den tegenwoordigen tijd, tenzij men het oprichten van
standbeelden, het houden van optochten en het aanrichten van feestmaaltijden
daartoe zou willen rekenen.
De strijd over de uitvinding der boekdrukkunst dagteekent niet van gisteren. Het
is aan te toonen, dat al omstreeks 1500 er over geredekaveld werd. Die mondelinge
verhandelingen en legendarische verhalen werden te boek gesteld door
kroniekschrijvers. Al naar gelang hun landaard en temperament was, werd in den
vervolge Coster vergood en Gutenberg, Faust of Schöffer van hun voetstuk
neergehaald, waarop gewaande partijzucht hen gesteld had of had het omgekeerde
plaats. Om hun afgod te handhaven werden acten vervalscht en werden andere
acten onvindbaar gemaakt. Met afwisselend geluk werd de eeuwen door gestreden.
In het
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Duitsche kamp had beurtelings één der drie genoemde personen de bovenhand,
dan weer won Coster het; maar zoodra had niet de één schijnbaar de zege behaald
of er stond weer iemand op om hem te onttroonen. Onderwijl werden nog andere
kandidaten genoemd; hun verdedigers streden vrij wel te vergeefs voor hun stelsel,
zooals onlangs nog in 1898 de Brugsche archivaris Gilliodts van Severen deed,
toen hij voor de rechten van Johannes Brito in het krijt trad. Het bleef een gekrakeel
zonder einde. De groote vloed van boeken, tijdschrift-artikelen en brochures aan
het geschilstuk gewijd, eischt een menschenleven goed bestudeerd te worden; het
bleef schermen met dezelfde gegevens, die nu eens zus dan weer zoo gegroepeerd
werden, al naar mate het in het rijm te pas kwam; kortom een a-prioristische
pseudo-bewijsvoering. Als slotsom van al dat geschrijf en gewrijf boekte Prof. Fruin,
ook in deze een onpartijdig historicus, in 1888, dat de kans vooralsnog veel gunstiger
stond voor Mainz dan voor Haarlem, tenzij er, wat hij niet onmogelijk achtte, nieuwe
bescheiden te voorschijn zouden komen.
Nieuwe gegevens van aperte bewijskracht zijn sedert niet gevonden, zoodat
Fruin's meening nog immer van kracht is, voor zoover hij, als historieschrijver, zich
bevoegd achtte tot oordeelen.
Waaraan is het toe te schrijven, dat deze strijd zoo moeielijk is uit te maken?
Geven archivalia dan geen licht, vraagt allicht de argelooze lezer? Laat ik duidelijk
maken, wat een archief is. Ik schrijf daartoe over de eerste paragraaf van de in 1898
door Vereeniging van archivarissen uitgeven Handleiding, die aan heldere
formuleering niets te wenschen overlaat.
‘Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden,
ex officio ontvangen bij of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren,
voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar
te blijven berusten.’
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Een archief bestaat dus in hoofdzaak uit administratieve bescheiden. Komt een
persoon in aanraking met een bestuurslichaam, magistraat of een officiant, dan zal
die aanraking, op schrift gebracht, in het archief teruggevonden worden. Blijft hij
zijn leven lang buiten die aanraking, dan geeft een archief omtrent dien persoon
geen opheldering. Anders gezegd, het particuliere leven en de private handelingen
van hen, die ons voorgingen, kan niet meer gereconstrueerd worden, tenzij de
particuliere huisarchieven onzer voorouders ons ter beschikking zijn, wat, we weten
het maar al te goed, meestal niet het geval is, verloren als ze zijn gegaan.
De uitvinding der boekdrukkunst is een uiting van private overwegingen en
handelingen m.a.w. in een officieel stuk is daaromtrent niets te vinden. Slechts de
uitwendige geschiedenis van den persoon van den uitvinder, zijn doop, huwelijk
enz. enz. zullen teruggevonden kunnen worden, voor zoover de administratieve
bescheiden bewaard zijn gebleven en de administratieve eischen van den
toenmaligen tijd voorschreven van ambtswege daarvan aanteekening te houden in
een acte of register. Het verzamelen van die gegevens is van de respective
pretendenten geschied; waarom zij geen vonnis kunnen wijzen, is dus duidelijk.
Een andere vraag. Naast archieven bestaan, als mijnen van historisch weten, de
bibliotheken. Geven zij geen opheldering? Wederom een vraag: wat is een
bibliotheek? Een geordende bewaarplaats van boeken. Wat een boek? ‘Een zeker
aantal bedrukte of beschreven bladen van papier, perkament of andere stof, tot een
geheel verbonden en eenig geschrift over eenig onderwerp bevattende,’ leert Van
Dale. Hetgeen gedacht en geschreven is, het doet er niet toe over welk onderwerp,
hetzij dit exact of literair of wijsgeerig of iets anders is, hetzij het in druk of slechts
in handschrift besta, behoort tot een bibliotheek. In tegenstelling met het archief is
de bibliotheek dus een instelling van ethischen aard. Waarom zijn nu oude boeken
veelal te beschouwen als eerste rangs
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bronnen voor de geschiedkundige wetenschap? Omdat zij, bij ontstentenis van
archivalia, deze in sommige gevallen vervangen, omdat zij tot ons gebracht hebben
de kennis van dat, wat in het archiefstuk niet kàn gevonden worden, de kennis van
het menschelijk denken, van 's menschen doen en laten in hun particuliere leven.
Maar oude boeken doen dat niet immer; ik durf gerust zeggen niet in 99 van de 100
gevallen. Eensdeels doen zij het niet, omdat de tijdgenoot, die het uit den aard der
zaak het beste weten kon, het niet de moeite waard achtte het op te teekenen,
anderdeels omdat, toen latere geslachten het wel de moeite waard achtten te
vermelden wat vóór hen geschied was, daarbij wel eens zoo oncritisch, zoo
goedgeloovig, zoo fantastisch te werk gegaan zijn, dat de waarheid van hun berichten
aan rechtmatigen twijfel onderhevig moet zijn, al was het alleen reeds om de
inkleeding. In weerwil daarvan kunnen hun mededeelingen niet immer voorbijgegaan
worden, omdat zij veelal de eenige zijn, die van de een of andere zaak gewag
maken, al kunnen we, onbevangen oordeelende, voelen en tasten, dat slechts een
kern hunner berichten juist is. Als het bekendste voorbeeld van een dergelijk boek
noem ik den Bijbel. In dusdanige gevallen moet de critiek het kaf en het koren
scheiden.
Ten opzichte van het uitvindingsvraagstuk verschijnen de boeken in dit aspect;
zij, die het onderwerp aanroeren, zijn voor het overgrootste deel geschreven door
generaties jonger dan die, welke in den tijd der uitvinding leefde, en behandelen
het punt allesbehalve met oordeel des onderscheids.
Ziedaar dus waarom bibliotheken al evenmin licht kunnen verspreiden, tenzij het
voor de toekomst bewaard ligt, dat er gelukkige trouvailles gedaan worden.
Toch zijn het juist die oude boeken, welke in den strijd het punt van uitgang
vormen; zij zijn het, die ons leeren hoe of al heel vroeg deze A, gene B, een derde
C voor den
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uitvinder hield en ons daarom den weg wijzen, welke personen in het geding
betrokken moeten worden.
Die geschriften wijzen boeken aan, die de uitvinder gedrukt zou hebben; andere
boeken zijn er, waarin de drukker, elders als uitvinder genoemd, zich over zijn
drukkunst uitlaat. Geven die boeken zelf dan, critisch beschouwd, geen uitsluitsel?
Die vraag is het, die eerst in de laatste paar jaar openlijk gesteld is. Nu het
historisch onderzoek van de beschikbare archivalia en geschiedkundige werken
onmachtig erkend is tot eenig vaststaand resultaat te voeren, moeten die
uitvinders-boeken zelf als getuigen gehoord worden. Daarmede treedt het gansche
vraagstuk in eene nieuwe phase.
Om dit duidelijk te maken, moet ik mij een korte uitweiding veroorlooven op modern
terrein en, al is het in het ruwe, beschrijven hoe een boek materieel tot stand komt.
Ieder weet, dat een bladzijde gezet wordt. Dat zetten bestaat uit het naast elkander
plaatsen van drukletters tot regels, het onder elkander plaatsen dier gezette regels
tot bladzijden. Dan worden die bladzijden naast elkander geschikt, en door een
raam omringd. In dat raam worden de bladzijden van elkander gescheiden door
metalen blokken, die de witte randen moeten vormen (hol- en formaatwit) en eindelijk
worden die bladzijden collectief met kleine houten wiggen, tegen den binnenrand
der ramen geplaatst, zoo vastgedreven (opgekooid), dat zij onderling en gezamenlijk
een stevig geheel vormen. Die drukvorm uit duizende kleine losse stukjes bestaande
- voor dit tijdschrift, waarvan elke vorm acht bladzijden telt een zestienduizend wordt door haar eigen inwendige spanning vast in elkander gehouden. Er volgt
hieruit, dat mechanische afwerking dier stukjes, dat is van de drukletters, bij uitstek
zuiver moet zijn zóó, dat zij volmaakt juist aan en tegen elkander passen. Immers,
gesteld dat dit niet het geval is, dat de drukletters in hun onderlinge verhouding niet
mathematisch zuiver zijn, dan zal er geen sprake kunnen wezen van opkooien; de
ééne drukletter zal
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te groot, de andere te klein zijn. Zelfs dan, wanneer het mogelijkerwijs al zou
gelukken den vorm zoo goed en zoo kwaad als het kan in elkander te drijven, dan
zal de inwendige spanning onregelmatig moeten zijn en de vastheid van het geheel
zeer problematisch maken. Gemakkelijk zal de ééne drukletter voor, de andere na
uit den vorm vallen en de kans op pastei grooter doen worden.
Die onderlinge mathematische verhouding der drukletters is daarom des te meer
noodzakelijk, omdat de ééne drukletter a, b of c volkomen gelijk moet zijn aan de
andere drukletter a, b of c; onderling moeten de drukletters elkander kunnen
vervangen. Het mag den werkman-zetter geen verschil maken of hij zet b.v. NEGER
of met dezelfde letterstaafjes REGEN. Het geheim van de drukletter bestaat in haar
quadratuur.
Het is natuurlijk klaar, dat die mathematische zuiverheid niet verkregen kan worden
door handwerk alleen; niemand heeft een dusdanige vaste hand, dat hij in staat is
duizende en nog eens duizende rechte parallelepipida te maken van kleine
afmetingen zoodanig, dat de breedten en hoogten dier lichaampjes tot in onderdeelen
gelijk en de lengten zeer nauwkeurig veelvouden van een eenheid zijn; slechts de
machine is in staat de noodige waarborgen te geven.
Wanneer dus nu de vraag gesteld wordt: waarin bestaat de uitvinding van de
boekdrukkunst, dan kan daarop, bovenstaande uiteenzetting in het oog houdende,
gemakkelijk een antwoord gegeven worden. Het groote publiek zegt: de uitvinder
drukte het eerst met losse letters, en dat zeggen is juist, wanneer de klemtoon
gelegd wordt op het woordje los. In dat begrip los, zit de cardo quaestionis, maar
voor den uitvinder was dat los niet te verwezenlijken zonder mechanische
hulpmiddelen. Hij had niet uit te vinden het drukken, dus ook niet het drukken met
vaste letters, hij had uit te vinden een methode, die hem drukletters leverde, die
elkander konden vervangen. Waar we nu weten, dat de zetterij haar druk-
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letters betrekt van een lettergieterij, twee geheel zelfstandige bedrijven, ieder met
gansch andere eischen tegenover en naast elkander staande als producent en
consument, dan verplaatst zich daarmede het wezen van de vraag; het geschilpunt
aangaande de boekdrukkunst wordt dat naar de uitvinding van de lettergieterij, en
wel naar de werktuigen, waarvan zij zich in hoofdzaak bediend, den stempel, de
matrijs en den gietvorm: den stempel, de en relief gesneden letter, de matrijs, de
van dien stempel verkregen holle vorm, die geplaatst in den gietvorm, het beeld en
creux bevat, waarin de drukletter zelf gegoten wordt, dat is het
parallelepipedum-vormig lichaampje met het verheven letterbeeld op één zijner
vlakken.
Het blijkt hieruit, dat het punt, waarom het gaat van een geheel andere orde is
dan tot nu toe over het algemeen werd aangenomen in de wetenschappelijke wereld.
In de desbetreffende literatuur is het een gewone redeneering te lezen iets als volgt.
Er werd gedrukt van houten platen, waarin de houtgraveur prenten, met den daarbij
behoorenden tekst in letters, verheven had uitgesneden; er was slechts één stap
noodig om het denkbeeld op te vatten die letters van elkander te scheiden, zoodat
die zelfde letters verschillende woorden konden vormen. Zeker, die stap was noodig,
maar die stap zou niet gedaan kunnen worden door den houtgraveur; zij kon alleen
gedaan worden door een stempelgraveur. En wie waren in de vijftiende eeuw
stempelgraveurs? Dat waren de goudsmeden. Het is dan ook zeker wel opmerkelijk,
echter toch niet zoo opmerkelijk als het oppervlakkig gezien wel schijnt, omdat het
in het in het wezen der zaak ligt, dat de eerste lettergieters en boekdrukkers tevens
goudsmeden waren. In mijn opstel over De boekletter in Nederland, dat voor een
paar maanden in de Letterproef van het huis Ipenbuur & Van Seldam verspreid
werd, stelde ik zulks nader in het licht.
Willen dus de vroegste drukpersvoortbrengselen als getuigen gehoord worden,
dan heeft hun rechter van instructie zeker
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noodig kennis van de boekdrukkerij, maar daarbij, en dat vooral, kennis van de
lettergieterij, technisch en historisch. Hij moet antwoord geven op vragen, die het
nauwkeurig bekijken van de afgedrukte letter bij hem doet opkomen en andere
getuigen dan die afdrukken der letters zijn er niet om hem in te lichten omtrent de
werktuigen, die tot de vervaarding der drukletters gediend hebben. Ik noem er
enkele. Welke was de samenstelling van het lettermetaal der gebruikte drukletters?
Welke was de substantie van de matrijs en van den stempel? Hoe is de matrijs
verkregen van den stempel, door afhamering, door indrukken of door afgieten?
Welke zijn de gevolgtrekkingen, die afgeleid kunnen worden uit de antwoorden op
die vragen gegeven? Hoe is de drukletter verkregen uit de matrijs? Hoe was de
bevestiging van de matrijs aan en in den gietvorm? Welke constructie moet deze
bij gevolg gehad hebben?
Zoowel het stellen, maar ook het beantwoorden dier vragen eischt veel ervaring.
Slechts een lettergieter kan één en ander doen, omdat zijn bedrijf hem dagelijks in
aanraking brengt met soortgelijke quaesties, die behooren tot de practijk van zijn
bedrijf. Geen boekdrukker, noch minder een bibliograaf heeft, evenmin als de
historicus, de noodige speciale kennis, die alleen verkregen kan worden door
vakopleiding in dit technische bedrijf. Een practicus, geen theoreticus moet de koe
bij de horens pakken.
De reden, waarom dit tot voor korten tijd verzuimd is, valt gemakkelijk te gissen.
De lettergieter is en was voor alles industrieel, wien het aanbrengen van
verbeteringen in zijn bedrijf en het uitzetten van zijn handelsterrein pecunia causa
nader aan het hart moest liggen dan het zich verdiepen in een onderzoek naar de
techniek van zijn bedrijf, zooals dat een paar honderd jaar geleden was, en waarvan
hij zich, en dat terecht, niet voorstelde, dat het hem eenig materieel gewin kon geven.
Wilde hij dat niettemin doen, dan moest hij kunnen beschikken over veel vrijen tijd
en gedreven wor-
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den door die subjectieve neiging, welke hem voor het onderwerp deed gevoelen.
Ziedaar dus een reden, waarom dat hoog noodige technische onderzoek steeds
door verschoven werd. De behoefte er aan echter werd reeds in het midden der
achttiende eeuw gevoeld door mijn voorvader Johannes Enschedé, wien sedert
1751 de de lettergieterij van Wetstein, in 1743 samen met zijn vader Izaak gekocht,
alleen aanging. Wonende in Haarlem, waar het kleinsteedsche patriotisme zoo
gaarne een Duitsche uitvinder verguisde ter wille van den overgeleverden Coster,
werd hij, wiens persoonlijke neigingen zich gaarne in die richting lieten bewegen,
als van zelf gedreven tot dat technisch onderzoek om de betoogen van historici te
kunnen weerleggen, waar deze zich onnauwkeurig of onjuist uitlieten over de
mechanische vervaardiging van het boek. Daarin geholpen door zijn stempelgraveur
Fleischman werden de dusgenoemde Costeriana bekeken, bracht hij een
typografische bibliotheek bijeen, die, zonde en jammer genoeg, in 1867 door zijn
erven verkocht is en stelde hij aanteekeningen van zijn onderzoekingen op schrift,
die, gedeeltelijk nog bezwaard, meer helder inzicht dan systematiek verraden.
Niettemin kwam zijn arbeid uitnemend te stade aan den Haarlemschen burgemeester
Van Oosten de Bruyn, toen deze, in zijn in 1765 bij Enschedé uitgegeven
stadsgeschiedenis, een hoofdstuk schreef over het geschilpunt. Goed jurist en
historicus als hij was, hielp zijn gezond verstand hem de mondelinge uiteenzettingen
van Enschedé - over eenige jaren den schoonvader van zijn dochter - begrijpen.
Van Oosten's verhandeling is een gedeeltelijke weerkaatsing van Enschedé's
denkbeelden en bovendien de vroegste bewijsvoering, waarbij technische vragen
met kennis van zaken in het debat gebracht worden.
Onder den invloed van dat stedelijk patriotisme, maar ook omdat de hulpmiddelen
hem ontbraken andere dan de vroegste Nederlandsche boeken te zien en zijn
industrie hem hoofdzaak moest blijven, kreeg Enschedé de overtuiging, dat Coster
en
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geen ander de uitvinder geweest was. Als stichter van de firma Enschedé, op de
breede grondslagen, waarop wij die kennen, werd hij bij zijn afstammelingen de
gevierde man. Zijn woord kreeg bij hen gezag en het kreeg dat des te eerder, omdat
zijn afstammelingen eveneens werkzaam waren als lettergieters en boekdrukkers
in hetzelfde bedrijf, waaraan hij zijn beste krachten gewijd had; de juistheid of
onjuistheid van zijn aanteekeningen konden zij om hun technische opleiding
onmiddelijk beoordeelen.
Zoo zien we dus, dat de Enschedé's van generatie op generatie door familietraditie
zich moesten vormen tot onvervalschte Costerianen. Schreef de één of ander ten
nadeele van Coster, een Enschedé stond achter de schermen op de bres om
waarschuwend zijn stem te verheffen en, met het gezag van zijn naam en van zijn
kennis van de boektechniek, een tegenschrijvenden historicus te helpen. Maar aan
het openlijk en royaal eigen onderzoek en het publiceeren daarvan werd door hen
niet gedacht.
Dat nu gedaan te hebben is de onmiskenbare verdienste van mijn broeder Mr.
Charles Enschedé, die, als lid van de firma Enschedé, daar meer in het bijzonder
belast is met het beheer van de afdeeling lettergieterij. Zijn Technisch onderzoek
naar de uitvinding van de boekdrukkunst in 1901 bij de Erven F. Bonn verschenen,
is inderdaad een mijlpaal in den stroom der uitvindingsliteratuur.
Om de eigenaardige beteekenis van dit werk te begrijpen, is het wenschelijk vooral
nog iets anders te zeggen en wel in de eerste plaats dit, dat het uitvindingsvraagstuk
immer aanleiding gegeven heeft tot ongemeene heftigheid. Het waarom daarvan
te verklaren, ligt niet op mijn weg, daar het samenhangt met psychologische
volkseigenaardigheden. In de tweede plaats wil ik er op wijzen, dat de auteurs over
dit onderwerp, ik weet niet beter als zonder uitzondering, strijdende voor hún
uitvinder, daarmede tevens de conclusie trokken, dat de andere candidaten geen
gegronde aanspraken konden doen gelden.
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Van beide opvattingen houdt Enschedé zich verre; hij moest dit wel doen, omdat
hij met zijn onderzoek een terrein betrad, waarover nog zoo goed als niets
gepubliceerd was. Toch was hij niet de eenige, die meende op deze wijze te werk
te moeten gaan. Ook Otto Hupp te Schieissheim, de teekenaar van het vrij bekende
Neudeutsche Schrift voor de lettergieterij van Genzsch & Heyse en Dr. Schwencke,
van de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn, waren in dezelfde richting werkzaam.
Evenzoo Dr. Zedler, den Bibliothecaris van de Bibliotheek te Wiesbaden, die in de
door hem beheerde verzameling ontdekt had een drukwerk, dat hij aanziet als het
oudste persproduct van Gutenberg, was het, onafhankelijk van Enschedé, duidelijk
geworden, dat de technische vervaardiging van de drukletter onderzocht moest
worden. Hij stak daartoe zijn licht op bij een modern practicus, bij Georg Hartmann,
den eigenaar van de Bauer'sche lettergieterij te Frankfort aan den Main. Zedler's
resultaten stemmen in hoofdzaak overeen met die van Enschedé en ook hij komt
tot de erkentenis, dat de eerste lettergietersproeven in Nederland genomen moeten
zijn.
Zoo blijkt het, dat sinds een paar jaar het onderzoek een nieuwe phase is
ingetreden. Nu meene men niet, dat van dat onderzoek alleen alles te wachten zal
zijn. De resultaten zullen getoetst moeten worden aan de gegevens van
archivalischen en historischen aard, welke sedert jaren bekend zijn. Die resultaten
zullen in hun definitieven vorm voorshands wel niet te verkrijgen zijn. De drukwerken,
die onderzocht moeten worden, zijn verstrooid door gansch Europa in de bibliotheken.
Afbeeldingen er van kunnen niet dienen; onze hedendaagsche mechanische
reproductie-methoden zijn nog niet in staat een facsimile te leveren, dat in elk opzicht
een getrouwe afbeelding geeft van het origineel. Allerlei kleine, bijkans
microscopische eigenaardigheden gaan bij het reproduceeren te loor en juist die
kleine, bijkans microscopische eigenaardigheden zijn het, die aan het geoefende
oog van den
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vakman de gegevens verstrekken tot het afleiden van gevolgtrekkingen. Slechts
het aanschouwen der origineelen zelf kan verder helpen. De groote schat in het
Britsch museum te Londen opgestapeld, blijft een beletsel vormen voor een
nauwkeurig onderzoek; het Britsch museum leent onder geen voorwaarde uit. De
onderzoeker moet noodwendig op reis gaan naar Londen, naar Parijs, naar Den
Haag en naar zooveel andere plaatsen meer. Eensdeels wordt hem daardoor belet
een donaatfragment te Londen te vergelijken met een donaatfragment te 's
Gravenhage, maar ook is het financieel vrij kostbaar en tijdroovend voor een
industrieel om voor een zuiver wetenschappelijk onderzoek langdurige reizen te
maken, waarvan het resultaat voor zijn handelsonderneming gelijk nul is.
In 1888 vatte Fruin samen, hetgeen het historisch onderzoek had opgeleverd,
schrijvende: ‘Mochten ooit - wat niet volstrekt onmogelijk is - nieuwe bescheiden uit
archieven of bibliotheken aan den dag komen, wier gewicht de schaal naar onze
zijde deed overslaan, dan zouden wij het recht om van gevoelen te veranderen
geenszins hebben verbeurd door thans onbewimpeld te erkennen, dat de kans
vooralsnog veel gunstiger staat voor Mainz dan voor Haarlem.’
Die uitspraak is ook thans nog van volle kracht, alleen met dit verschil, dat de
sinds een paar jaar gepubliceerde onderzoekingen van technischen aard den wijzer
van de schaal iet of wat van Duitschland hebben afgewend.
Overveen.
J.W. ENSCHEDÉ.
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Vrije en ordeNoefeningen.
Wie niet tot de ingewijden behoort, denkt bij vrije en ordeoefeningen aan twee
soorten van bewegingen, die zich dáárdoor van elkaar onderscheiden, dat de eerste
plaats hebben naar vrije keuze, de laatste op bevel en meer ordelik... of wel: in
bepaalde volgorde... of misschien: om orde te leren.
De eerste mening is fout en de laatste - ook.
De oudere term Vooroefeningen is vervangen door het op ongelukkige wijze uit
het Duits vertaalde vrije en ordeoefeningen (freie und Ordnungsübungen). Wanneer
dat presies gebeurde weet ik niet, maar zeker al vóór de heer N.J. Cuperus zijn
Proeve eener Turnvaktaal (Antw. 1883) in 't licht zond.
Wat onder vrije en ordeoefeningen verstaan wordt, leert ons 't genoemde boek
van Cuperus:
‘VRIJOEFENINGEN. - Oefeningen der verschillige lichaamsdeelen in den vrijen toestand
- uitgevoerd op den vloer, hetzij liggende, zittende, knielende, doch meestal staande
(voetstand) - op de plaats of van de plaats....
Buigen, strekken, draaien, kreitsen, zwaaien, spreiden, sluiten, aan- en afvoeren,
kruisen, uitvallen, uitstappen, duwen, trekken, gaan, loopen, huppelen, huppen,
springen, glijden; lig-, zit-, standwisseling, enz.’
‘ORDEOEFENINGEN. - Oefeningen der rijen, gelederen, groepen, afdeelingen, scharen
enz. van turners - gaande of loopende in voetstand - op de plaats of van de plaats.
Richten, schikken, draaien, zwenken, openen, sluiten, door-
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trekken; voor-, neven-, achterrijen; rij, gelid-, groep-, enz. vormen.’ (T.a. p. 108).
Het kenmerk van de vrije oefeningen is dus dat ze plaats hebben vrij op de grond,
zonder werktuigen (stokken en halters uitgezonderd). Vrije oefeningen kan men in
z'n eentje maken.
Ordeoefeningen behóren eigenlik tot de vrije oefeningen. Maar ze zijn eerst
mogelik waar meer personen bijeen zijn. 't Zijn oefeningen in het richten, zich
rangschikken, lopen op verschillende banen enz. enz.
In 't najaar van 1886 werd in Antwerpen een Beperkt Congres voor de Nederl.
Turnvaktaal gehouden onder voorzitterschap van Dr. A.T. van Aken, inspekteur van
het Midd. Onderwijs. Daarop werden de verdietsingen van de heer Cuperus, hier
en daar aangevuld en gewijzigd, aangenomen. Vrijoefeningen werd bij die
gelegenheid veranderd in vrije oefeningen (blz. 222 van het Verslag). Over
ordeoefeningen schijnt niet te zijn gesproken. Sedert werd de uitdrukking vrije en
ordeoefeningen tot zekere hoogte officiëel.
Dat ordeoefeningen een zeer onjuiste vertaling is van Ordnungsübungen, heeft
men niet ingezien. Toch ligt het voor de hand dat Ordnungsübungen geen oefeningen
zijn die zich van vrije en werktuigoefeningen onderscheiden doordat ze met ‘orde’
moeten geschieden, maar dat het oefeningen zijn in het ordenen. Het zijn
ordeN-oefeningen.
Is het nog tijd de fout te verbeteren? Wanneer we te doen hadden met een reeds
algemeen gebruikelik woord zou ik zeggen neen. Maar waar het een jonge vakterm
geldt, en de door mij gewenste verbetering meer het oog zal treffen dan 't oor, heb
ik wel hoop.
Als de deskundigen - turners, gymnasten of hoe ze zich willen noemen - maar
helpen.
R.A. KOLLEWIJN.
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Kleinigheden.
XXX.
‘Verstaat gij uw taal?’
Niemand zal zeggen dat 'n vreemde taal niet beter aangeleerd wordt door 'n verblijf
in 't buitenland als door boekestudie, of dat 'n Fransman b.v. die taal niet volkomener
verstaat dan welke specialiteit in 't Frans men ook zou willen, buiten de geboren
Fransen. Zo is het ook begrijpelik, en erg ook, dat onverboekte mensen zich nog al
eens beroepen op het gezag van 'n geboren vreemdeling in zake z'n moedertaal
tegenover de wijsheid welke over die taal in de onslandse boeken wordt uitgekraamd.
Edoch - 't is soms wel eens goed de boekemakers de hand boven 't hoofd te houden,
in elk geval dient aan ieder de eer gegeven die hem toekomt - edoch, 't komt wel
eens faliekant uit; bij nader onderzoek blijkt wel eens de boekewijsheid de ware te
wezen en de éne persoon-in-kwestie lijkt dan 'n on-taalkundige, of zo iets, geweest
te zijn. Evenwel ligt de schuld, haast zeker, bij de waarnemer die 'n toevallig hem
voor de voet lopende eenling maar dadelik heeft aangezien voor 'n type. Zomin als
er 'n levende Fransman bestaat die naar lichaam en geest, kleding en manieren,
volkomen overeenstemt met wat men noemt ‘de Fransman’ d.w.z. datgene wat alle
Fransen der werkelikheid gemeen hebben, dit geabstraheerd en als 'n eenheid
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gedacht - net zo min heeft men kans ooit 'n Fransman tegen te komen die ‘hèt Frans’
spreekt.
En géén Nederlander spreekt ‘hèt Nederlands’. Zoveel mensen er spreken, zóveel
talen zijn er, en veel méér, want ieder mens spreekt heden 'n andere taal als gisteren
of morgen, omdat taal de uiting is van z'n zieleleven; en de ziel is geen speeltuig
dat hetzelfde geluid steeds geeft als het op dezelfde wijs wordt beroerd. Elk
gesproken woord (ook dus elk geschreven woord, want dat is hetzelfde: 'n vertolking
in ‘taal’ van enig verschijnsel in 't zieleleven) ontstaat en op datzelfde ogenblik
vergaat het weer, voor altoos. Zoals de bliksemvonk gevolg en getuigenis is van
electrise werking in de onweerswolken, zo is het geuite woord openbaring van het
denken in de hersenen. Gelijk de vonk bestaat het woord maar één enkel ogenblik;
gelijk het licht, veroorzaakt de klank maar dat éne ogenblik 'n gewaarwording en
nadien is het enkel 'n herinnering; gelijk de streep op de gevoelige plaat niet lijkt of
lijken kan op het licht van de vonk, zo lijken de streepjes op 't papier niet op de klank
van 't woord. Gelijk de ene zo kan ook de andere ‘afbeelding’ enkel te hulp komen
aan het terugroepen van de indruk door licht en klank gemaakt. ‘Afbeelding’ is in
beide gevallen natuurlik maar bij manier van spreken, want 'n vorm kan nooit lijken
op licht of klank; de betrekking tussen bliksemstraal en fotografie ervan, is in elk
geval toch duizendmaal zo innig als tussen het woord en de aanduiding daarvan
op schrift; doch dit daargelaten.
Het schriftteken kan onmogelik ons nog eens bezorgen dezèlfde gewaarwording
die het woord gaf; indien men de klank had kunnen bewaren, bijv. in 'n volmáákte
fonograaf, en men liet ons die nog eens horen, dan nog zouden we te doen hebben
met 'n ander, nieuw woord. Wie nu zegt of hoort: hond, of braaf, of gulden of wat
ook en hij hoort of zegt het over 'n uur weer, bij die korrespondeert dat hond niet nu
en over 'n uur met volkomen gelijke verschijningen
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in de ziel. Een gulden is nu voor mij 'n blinkende zilveren schijf met laag beeldwerk
die hard en zwaar is en koud aanvoelt en rinkelt bij 't neerleggen, en waarvoor ik 'n
boek ruil; en morgen is 't 'n blinkende zilveren schijf met laag beeldwerk die hard
en zwaar is en koud aanvoelt en rinkelt bij 't neerleggen en waarvoor ik 'n boek ruil,
waarnaar ik heb verlangd; en nog later is 't 'n blinkende zilveren schijf met laag
beeldwerk die hard en zwaar is en koud aanvoelt en rinkelt bij 't neerleggen, en die
ik verkregen heb door 't opofferen van enige vrije tijd en waarvoor ik 'n boek ruil.
Dat schijnt bij veel gelijks maar weinig verschil, en toch is 't verschil nog groot en
grof! Wat we gewoon zijn te noemen ‘(hetzelfde) woord’ is de aanduiding-in-taal
van 'n samenvatting-van-zielebeelden. Een woord heeft geen bestaan, het ontstaat
telkens geheel opnieuw en vergaat op 't zelfde ogenblik; een woord verandert niet
van betekenis, want wat geen duur heeft veràndert niet. Maar 'n zeker begrip in
onze ziel korrespondeert op 'n gegeven ogenblik met 'n zeker woord in onze taal;
en 'n àander begrip korrespondeert later met 'n woord dat we prakties verstandiglik
hetzèlfde woord noemen. Het woord ellendeling kan oudtijds aangeduid hebben het
begrip: iemand die buitenslands is. Als destijds enige personen spraken over zulk
'n ellendeling, heeft A. mischien eenvoudig bedoeld: hij is buitenslands; B. kan er
bij gedacht hebben: toch beroerd voor hem, zo ver van huis en haard te wezen; C.
heeft er nog bij gedacht: er zal wel 'n steek aan los wezen, anders zat hij ook wel
als andere fatsoenlike mensen rustig bij honk. De opvatting van C is weertegeven
als: die ‘ellendeling’ is ‘uit-landig’, dat is 'n ‘ellende’ voor hem, maar 't zal ook wel 'n
‘ellendige’ kerel zijn. A en B vatten het heel anders op en toch gebruiken alle drie
't woord ‘ellendeling’ zonder elkaar nadere opheldering te geven, zonder te
vermoeden, denkelik, dat ze niet presies hetzelfde bedoelen. Het woord ellendeling,
dat oudtijds kan betekend hebben 'n ‘uitlandige’, gebruikten Feith en z'n tijdgenoten
in de zin van
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‘rampzalige’, terwijl wij ermee bedoelen ‘booswicht’. Het woord ellendeling is van 't
begin af geweest de aanduiding van 'n begrippen-complex waarin, onder meer, de
drie genoemde begrippen waren vervat. Nauwkeuriger zou men kunnen zeggen
dat er in het ontelbare aantal woorden ‘ellendeling’ te onderscheiden zijn drie
hoofdgroepen; en verder dat afzonderlike exemplaren van tegenwoordig behoren
tot de derde n.l. de ‘booswichf’-groep, terwijl voor 'n honderd, honderd vijftig jaren
de groep van de ‘rampzaligen’ de overhand had en oudtijds alle woorden ‘ellendeling’
onder de groep ‘uitlandigen’ kunnen gevallen zijn.
Wilde men eens spreken in de taal van de wetenschap der levende natuur, dan
zou men zeggen dat van ontogenie bij 'n woord geen sprake is; 't heeft geen leven,
geen duur, dus geen ontwikkeling van eicel tot volwassen wezen. Ook niet van
phylogenie of wat op phylogenie lijkt; wel, met 'n beetje vrijmoedigheid, van iets dat
bij phylogenie te vergelijken valt: afstammen in 'n biezondere zin nemend, kan men
zeggen dat het woord laars afstamt van het woord lederhose, of dat volgen zich
heeft ontwikkeld uit iets, waar zich óók uit heeft ontwikkeld voel(-en)-gaan.
Zo opgevat kan men blijven beweren dat woorden van betekenis veranderen,
m.a.w. dat de taal (d.i. woorden-in-hun-verband) leeft; en zo opgevat kan men ook
pas zeggen dat er 'n taal bestaat.
Eigenlik zijn de woorden, dus de taal, iets totaal onblijvends. Zoveel personen,
en zoveel veranderingen in 't zieleleven van deze in taal geuit worden, zoveel maal
zoveel verschillende talen zijn er.
Maar: ‘het feit dat mensen van één tijd en één klasse zozeer op elkaar gelijken,
en dat bovendien mensen van vele verschillende tijden en van vele verschillende
klassen in veel op elkaar gelijken, dat feit maakt dat de ene mens ook door anderen
begrepen wordt. De gelijkheid der mensen onderling doet hen elkaar begrijpen. (De
mens spreekt) uit aandrang

Taal en Letteren. Jaargang 13

91
zich mee te delen, hij rekent instinctief op het begrepen worden. Het begrepen
worden is het doel, maar ook de drijfkracht.’ (Herman Gorter in Nieuwe Tijd. Jan.
1903 met verwijzing naar Willem Kloos in Veert. jaar Litt. Gesch. In deze aanhaling
1)
is ‘dichter’ vervangen door ‘mens’ .
Uit de vele persoonlike talen zou kunnen ontstaan 'n gemeenschappelike, doordat
ieder zich willens richt naar de anderen maar vooral onwillekeurig door hen gericht
wordt. Zulk 'n gemeenschappelike taal, volkomen gelijk voor allen, bestaat niet
omdat niemand buiten zich treden kan, en dus hoogstens de taal van de eenling
kan wezen: de bijna-gemeenschappelike taal mèt iets persoonliks.
‘Hèt Nederlands’ wordt door geen Nederlander gesproken of geschreven, maar
men spreekt en schrijft er óver in spraakkunsten en woordeboeken. En dan blijkt
het meer dan eens dat iemand 'n woord of 'n uitdrukking niet kent die toch tot de
taalschat van zo goed als al de anderen behoort, en dus gerekend mag worden tot
‘hèt Nederlands’; en dat omgekeerd iemand wel eens wat zegt of schrijft dat 'n
vreemdeling voor ‘Nederlands’ houdt omdat hij 't waarneemt bij 'n volbloed
Nederlander, en dat toch maar iets persoonliks is. In die zin is het op te vatten als
men zegt beter af te kunnen gaan op boeken (te weten, de góéie!) òver 'n taal als
op de gebruiker (enkele uitzonderingen niet te na gesproken!) vàn 'n taal.
Nu 'n paar staaltjes:
‘Van z'n neus 'n anker maken’ betekent volgens Van Dale: niet verder zien als
z'n neus lang is, en volgens G.C. Mulder (Nieuwe Ned. Spraakk.): voorover op de
grond vallen. Twee Nederlanders dus die elkaar tegenspreken, niet over de theorie
van de taal maar over de praktijk van hun eigen Nederlands. Er bestaat verschil in
uitspraak bij woorden als wereld, kerel, politie, station. De een zegt geregeld: in de
eerste plaats, 'n ander daarentegen: op de eerste plaats. En zo meer.

1)

Vgl. Gids '96. T. en L. 1900. Het Nederlands en zijn studie.
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Toen Min. Kuyper in de eerst zo gesmade nota aan de Engelse regering het woord
onlosmakelik gebruikte, vond menigeen dat gek, en in één krant kwam 'n versje
over potentatelik met de taal omspringen, taal-ontmakelik, wansmakelik enz., 'k
weet niet precies meer. Alledaags is 't woord niet, maar zó vreemd? De
‘woordeboeken der Nederl. taal’ kennen het wat goed.
En voor 'n half jaar kwamen er lui die voeteren (te voet gaan) voor 'n ongewoon
woord hielden. De A.N.W.B. bezigde het in 'n adres aan de gemeenteraad van Den
Haag. De kranten vielen er op aan als op een kuriositeit. In de N. Ct. kwam iemand
toen bewijzen dat het volstrekt niet nieuw is, door 'n aanhaling uit 'n redevoering uit
het jaar 1850. Toen sloeg het U.D. 'n van Dale op en zag met verwondering dat het
er in stond: ‘voeteeren, voeteerde, heeft gevoeteerd’, en ook ‘voeteerder’.
Haast ongelofelik, zal menigeen gedacht hebben die zich ‘de basterduitgang eren’
herinnerde uit z'n spraakkunst of Heye's raad:
‘Wie door 't leven wil voeteeren,
Neem wat teergeld mee op reis.’

En 't maakt ook wel 'n beetje 'n mal effekt als Mr. S. Muller Fz. in Schetsen uit de
Middeleeuwen op blz. 197 zich verontschuldigt over ‘het binnensmokkelen in onze
taalschat van 'n woord dat de toets van 't gezond verstand niet kan doorstaan, maar
dat hij niet missen kan.’ Die schets, Eene Middeleeuwsche Kerspelkerk, is afzonderlik
verschenen in de Gids van Juli 1892. Toen was het dus dat in ‘Nederlands eerste
tijdschrift’ 'n geleerde Nederlander, en niet de eerste de beste, toonde 'n Nederlands
woord niet te kennen, dat iedereen sinds jaar en dag gebruikte, mondeling en in
geschrifte, en dat in alle Nederlandse woordeboeken staat. Het woord dat hij
‘binnensmokkelen’ wou was.... kerkgebouw!
‘Het bouwen van een schoolgebouw met onderwijzerswo-
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ning - de architekt der Rijksmuzeumgebouwen - het kerkgebouw verkeert in vervallen
toestand enz, aan al dat doodgewone dacht hij niet, en vreesde alleen maar dat 'n
“taalgeleerde vriend hem vragen zou of hij ooit een kerk had gezien die geen gebouw
was”!
't Kàn intussen nòg wonderliker loopen, als n.l. iemand de betekenis van 'n
Nederlands woord gaat opzoeken in 'n.... Engels woordeboek!
Zonder iets erbij te voegen zal ik eindigen met dit bewijsje. In de Wetenschappelike
Bladen van Dec. 1901 werd uit het Eng. tijdschr. Nature vertaald 'n art. over de
geschiedenis van de thermometer. Daarin staat: “Galilei gebruikte een glazen bol
ter grootte van 'n kipei welke zich in 'n verlengstuk met een nauw kanaal voortzette,
van een paar “spans” lengte”. - En bij dit woord “Spans” staat dan de volgende noot:
“Span” wordt in de Engelse woordeboeken omschreven als: de afstand tussen de
top van duim en pink bij uitgespreide vingers!’
U.
P.H.M.
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Kleine mededelingen over boekwerken.
Tijdschrift tot bevordering van de studie der Paedagogiek, onder redactie
van J. Geluk en H. de Raaf. Prijs per jaargang f 2,50, Franco per post f
2,75.
De inhoud van dit tijdschrift zal, als tot nu toe, de volgende rubrieken bevatten:
1. Psychologie, ook die van het kind; 2. Zedenleer; 3. Paedagogiek (Regeering,
Onderwijs, Tucht); 4. Zorg voor de lichamelijke gezondheid van het kind; 5.
Schoolarbeid en schoolleven; 6. Paedagogische litteratuur; 7. Losse gedachten,
opmerkingen, mededeelingen.

Inhoud van tijdschriften.
De Nieuwe Gids, 18e jaarg., afl. 5, Jan. 1903, o.a.: H e r m a n R o b b e r s ,
Verjaardag. - J.H. d e V e e r , Verzen. - J H o r a A d e m a , Van een doode. R e y n e k e v a n S t u w e , Een verloving. - W i l l e m K l o o s , Verzen. - J.B.
S c h e p e r s , Uit ‘Alwin’. - J. d e M e e s t e r , Geertje.
- Afl. 6, Febr. 1903, o.a.: M.H. v a n C a m p e n , Blinde en Droomertje. W i l l e m K l o o s , Verzen. - J. H o r a A d e m a , Van een doode. - J.
R e d d i n g i u s , Verzen. - W. S t e e n h o f f , Geo Poggenbeek. - J u l i u s d e
B o e r , Verzen. - J. d e M e e s t e r , Geertje. - R e y n e k e v a n S t u w e ,
Verzen. - C.B., Schijn of Wezen?
De Gids, afl. Febr. 1903, o.a.: G. v a n H u l z e n , In hooge regionen. - Dr.
J o h s . D y s e r i n c k , In de Beemster-Pastorie. - Dr. W.G.C. B y v a n c k ,
Dichters. I P.C. Boutens.
Elsevier's Geillustreerd Maandblad, 18e jaarg., no. 2. Febr 1903, o.a.: C e r t i
F i n e s , Lona. - Dr. A.S. K o k , Spaansche Wijsheid.
Boon's Geïllustreerd Magazijn, afl. 43, Jan. 1903, o.a.: A n n a d e S a v o r n i n
L o h m a n , Kruisliefde. - M a r i e S t a h l , Levensstrijd. - F e l i x H a g e m a n ,
De verrassing.
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Volkskunde, 15e jaarg., afl. 1 en 2, Jan. 1903: A. d e C o c k , Het spel van de
koningsdochter. - Dr. J o s . S c h r i j n e n , Een Wôdansoffer. - Dr. Z u i d e m a ,
Hulp zoeken bij geestelijken van een anderen godsdienst. - A. v a n W e r v e k e ,
Giganten of Reuzen. - A. d e C o c k , Spreekwoorden en zegswijzen afkomstig
van oude gebruiken. - J.D.C., De ‘Reinaert’ bij de Indianen. - Dr. G.J.
B o e k e n o o g e n , Nederl. Sprookjes en Vertelsels.
Tijdschrift (Mij. Ned. Letterk.) XXIe deel, o.a.: W. Z u i d e m a , Theodore
Rodenburgh. - J.J. S a l v e r d a d e G r a v e , Bijdragen tot de kennis der uit
het Frans overgenomen woorden in het Nederlands. - P e t e r v a n M e u r s ,
Het Bree. - J.W. M u l l e r , Polverduie. - A. B e e t s , Onvisch; Omvisch.
Groot-Nederland, afl. Jan. 1903, o.a.: C y r i e l B u y s s e , Daarna. - Prof. Dr.
N. M a n s v e l t , Iets over de Zuid-Afrikaansche Litteratuur. - F r a n s
N e t s c h e r , De Haas. - M a r i e M a r x - K o n i n g , De ring. - W.G. v a n
N o u h u y s , Een keerpunt.

Nieuwe boeken.
S c h o o n b r o o d , M., Het eerste leesonderwijs in zeven stukjes en eene
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f 1,50
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onderwijs. Zutphen, W.J. Thieme & Cie. 8o.
1e stukje. (VIII, 124 blz.). f -,75
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f 3,50; geb. f 3,90
H a s p e l s , G.F., Auf der Dillenburg. Aus ‘Vreugden van Holland’ Uebersetzung.
Dillenburg, Gebr. Richter. m. 2 Abb. u. 3. T.M. 1,20
H e y e r m a n s , H e r m a n , La bonne esperance. Jeu de la mer en 4 actes.
Adaptation française de Jacques Lemaire et J. Schurmann. Paris, Libraire
Theatrale. 2 fr.
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W o u d e , J o h a n n a v a n , A Dutch household. Translated from the Dutch
by A.A.B. London, Digby, Long & Co. 8o. Geb. 3 sh. 6 d.
Melatie van Java, Entlarvt. Novelle, Uebersetzt von dr. B.J. F r . D ü l m e n , J.
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Nederlandsche leesboeken.
I.
Langzamerhand wordt de reeks Leesboeken compleet van Dr. B. Deze wenscht
hervorming van ons onderwijs in de moedertaal.
Uit zijn voorberichten blijkt zijn methode, blijken zijn motieven.
We nemen die hier over, alleen laten we een enkelen volzin weg, die alleen op
het Boek-zelf doelt of een bedankje inhoudt aan de uitgevers.
‘Dit Nederlandsch Leesboek dient bij den lezer ingeleid’ aldus begint het Eerste
deel.
‘Er zijn leesboeken genoeg, en toch voorziet dit in een diep gevoelde’ behoefte.
Was het anders wel uitgegeven?
Het Nederlandsch schijnt weinig aantrekkelijks te hebben. Hoe weinigen van de
leerlingen lezen de leesboeken voor zich zelf; en welke stukken dan nog; slechts
enkele uit de vele die men samenbracht.
Is dit eigenlijk wonder?
Men let bij de samenstelling er op of de stukken min of meer moeilijk zijn om te
verstaan en te begrijpen.
Men neemt ze van de ‘beste’ schrijvers. Men wil immers
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ook ‘den smaak’ van den leerling door ‘mooi Nederlandsch’ vormen en hun
‘schoonheidszin’ aankweeken?!
Maar de leerling blijft het vervelend vinden.
Het is meerendeels ‘mooi’ boven zijn bereik. Het is eer aantrekkelijk voor ons, wij kozen het dan ook; - éer goed nog voor de vorming van onzen smaak en ons
schoonheidsgevoel.
In dezen bundel is bijeengebracht wat klassen leerlingen aantrekkelijk vonden.
Het lezen van goed Nederlandsch moet tevens leeren om goed Nederlandsch te
schrijven.
Maar waarom schrijft de Nederlander dan, ondanks zijn vele ‘mooie’
Nederlandsche lees- en leerboeken, toch meestal zoo slecht; zoo'n onmogelijke
taal?
De meeste voorbeelden, die den leerling worden voorgehangen zijn voor hem te
hoog en te mooi.
Men late ze vooral proza, weinig poëzie lezen; dan nog zooveel het nu reeds
doenlijk is, in de spreektaal, zoo natuurlijk en los mogelijk geschreven.
Geen artistiek, of zoogenoemd boeke-Hollandsch. Het eerste past den
taalkunstenaar, het andere niemand. Men stelle voor niemand meer den eisch, 't
allerminst voor den leerling, om ‘mooi’ te schrijven; maar eenvoudig, ongekunsteld
en ongedwongen.
Men gaat in onze litteratuur meer en eenvoudig, ongekunsteld proza schrijven. Dit
is voor onze jongelui geschikt.
Die hieraan niet genoeg heeft zal zich wel helpen.
Allereerst dient de leerling te leeren spreken - in beschaafd Nederlandsch.
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Daarbij komt het vooral aan op den juisten toon, en het daarmee onafscheidelijk
samengaand accent.
Die goed intoneert, accentueert ook goed.
Nog te veel leest men op een dreun. Met let er niet op dat er in den tekst
aangegeven is: roept, buldert, lacht, zegt minachtend, vroolijk, boos, norsch, enz.
enz. Nog minder dat elke gedachte zijn eigen intonatie heeft.
Men moet ‘sprekend’ lezen, min of meer ‘acteeren’ - sit venia verbo! - Daarvoor
is men op aanschouwelijke lectuur aangewezen.
In dit leesboek nu is die ‘toon’ nog maar aangeduid kunnen worden.
Dit aangeven van ‘toon’ is een zeer subtiel werk. Niets is meer individueel; en
hoe talrijk zijn de nuanceeringen. Niet elk zal precies zoo intoneeren als hier is
aangegeven. Daarom toetse de leeraar den ‘toon’ dat aan deze aanduidingen; zoo
komt hij tot die stembuigingen, die voor de leerlingen goed en juist zijn.
Om dit goed te doen, moet de leeraar de jongens 't stuk helpen ‘eigen’ maken:
thuis - later ook in de klasse - kunnen ze zelf zich in 't stuk in werken.
Toch, zal Analecta zijn effect niet missen, dan moet de leeraar veel voor-lezen,
vóór-vertellen.
Alleen de ‘toon’ van den leeraar moet niet als de ware ‘leestoon’ den jongen
opgedrongen.
Stembuiging te ontwikkelen is hoogst noodig. - Enkelen maar missen aanleg;
velen hebben 't in groote mate. Alleen, dit wordt meestal verknoeid. Bij de meesten
maakt men er een lees-deun of lees-dreun, bij velen een kerktoon, een stadhuistoon,
soms zelfs een theatralen toon van.
Daarom mag ook niet een algemeene klas-dreun worden aangeleerd. Elk
ontwikkele zichzelf zooveel mogelijk zelfstandig. Wederzijdsche invloed van het
samen-leven en samenwerken, geve het algemeen cachet.
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't Spreekt vanzelf dat elke jongen zijn eigen-aard zal laten blijken. De jongens kunnen
niet allen 't zelfde. De een is als geboren voor stads-omroeper, een ander meer
geschikt om diplomatisch te spreken.
De karaktertrekken zelfs komen uit: sommige jongens kunnen 't best vriendelijk
vragen, anderen brommen, nog anderen zijn heftig of barsch!
Men make hen attent op hun eigen toon, en hoe anderen het laten hooren: zoo
zullen ze gaan letten op hun eigen ‘zeggen’; zoo leere men hun zich zelf afluisteren,
zich zelf controleeren!
Hiernaar is getracht met enkele wenken onder de bladzijden te geven. Wel is in
veel gevallen dit gecontroleerd door een zes-zevenjarige ondervinding in grooter
en kleiner klassen, op meer dan éen inrichting, maar toch, 't zijn alleen aanduidingen.
De leerling zelf kan en mag, en moet er bij zelf-studie in vinden een opwekking en
áánsporing om zèlf 't geheel op zijn manier te intoneeren en te accentueeren.
De leeraar vindt er een herinnering in. Hij zal wèl doen, eerst even het boek door
te gaan. Hij kan dan in de eerste stukken, vooral zoo zijn jongens er aanleiding toe
geven, meer omtrent ‘toon’ en ‘accent’ aanwijzen.
Bij de volgorde is toch rekening gehouden of de hoofdtoon in een stuk meer of
minder gemakkelijk is te vinden, gauwer te treffen.
Natuurlijk kan later uit diezelfde stukken veel meer gehaald - een goede oefening
is 't dan ook om 't nóg eens te nemen, - en zoo 't goed gedaan wordt, verbazen de
jongens zich dat het zooveel ‘mooier’, naar hun idee nog is; vervelen doet hun dit
nooit.
Vooral zette men ze dan hierbij voor de klasse, en late ze vertellen elk voor zich,
wat er in staat, allengs meer in hun eigen taal, in hun eigen woorden; - geen
boeken-woorden, van 't stukje zelf, maar alleen hun eigen, alledaagsche mogen
hierbij gebruikt.
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Men moet de leerlingen wennen aan eenvoudig wezen. Doel is niet hen op te leiden
voor ‘artiesten’ in de eerste plaats, maar tot jongelui, tot mannen, die hun gedachten
kunnen uiten in eenvoudig hollandsch, niet in een allegaartje van artisten-idioom.
Zóó leeren ze zich-zelf hoe langer hoe precieser uitdrukken; - zóó komt het ‘leven’
in de eigen taal van den jongen uit; zóo ontwikkelt zich dit.
En is hun 't ‘spreken’ voldoende eigen, dan eerst late men hun dátzelfde ‘op schrift’
doen.
Zoodra de leerlingen dan ook eenvoudige stukjes kunnen ‘zeggen’, late men hun
die opschrijven.
Men beginne natuurlijk! met de makkelijke stukken, die 't aantrekkelijkst voor de
jongens zijn, jongenswerk, geen groote-mannen-lektuur.
Natuurlijk wijkt hierin wel eens iets af van 't mondeling improviseeren. Toch scheelt
het heel weinig, zoo ze zich maar eigen gemaakt hebben niet te zeuren, of
stoplappen te gebruiken.
Een woord, een zin die men belachlijk vindt als men die gewoonweg zegt, mag
niet op papier geschreven, en wat op schrift leelijk en onbeschaafd er uitziet, mag
niet gezegd of gehoord.
Men moet zich niet geneeren te schrijven zooals men spreekt, en zich niet
schamen te spreken als men schrijft.
Om de leerlingen hieraan te gewennen zijn ook enkele stukken opgenomen, om
eerst te ‘Vereenvoudigen’ in gewoner Nederlandsch. Hierbij moet men natuurlijk
met gemakkelijke stukjes beginnen, vooral met zulke die jongens zelf ‘mooi’ en
aantrekkelijk vinden; en nooit mag men aan hun arbeid eischen stellen die men
zwaar zou vinden, zoo men zelf er aan had te voldoen.
Men moet geen ‘essays’ verlangen van opgroeiende jongens; men mag alleen
vergen dat ze verslag kunnen geven van
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doen en laten, van 't gelezene en 't gehoorde - als onder beschaafden aan hun
eigen moeder gewoonte is!
Doel van alle onderwijs moet zijn: zelfwerkzaamheid te ontwikkelen, geen loopen
aan de leiband.
Daarom zou dr. B. voor zich ook aan engelsche opvoeding boven de duitsche de
voorkeur geven: hij acht beter zelf-actie, en zelf-bedwang door lichamelijke en
geestelijke sport, dan ondergeschiktheid en gehoorzaamheid door leeraar- of
militie-discipline.
Eigen bedwang schat hij van veel hooger waarde dan militaire tucht.
We moeten geen jabroers vormen, maar eerder tegensprekers!
De leeraar is eigenlijk maar een raadgever in den hoogsten zin des woords; geen
dwingeland die opdwingt wat goed is en slecht!
Vergt dit doen van hem veel meer inspanning dan bij 't vroegere onderwijs - want
zeker is 't makkelijker om eenige lesjes te overhooren uit de grammatica, of zinnen
te laten invullen; of synoniemen te ‘bewerken’, - welnu, de meer moeilijke methode
is daarom de slechtste niet, en de leerling zal er voordeel van hebben, meer dan
met het aanbrengen van veel kennis.
Hier en daar is ook attent gemaakt op het rythme en de toonshoogte van den zin.
Daarin schuilt vaak het verschil tusschen den toon van d'een en van d'ander. Veel
1)
moet ook daarin nog gedaan!
Op enkele voorname stukken van de Spraakleer is hier en daar opmerkzaamheid
gericht, als aanknoopingspunt voor verder daarop-ingaan. Natuurlijk is dit de
Spraakleer van

1)

Later moet dit meer gebeuren. Zie Analecta VI, (dat nog in bewerking is).
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het levende Algemeene Nederlandsch; en geen gefingeerde grammatica.
Onze landläufige interpunctie is vol fouten; deze is dus in Analecta gewijzigd.
De beide latere deelen zijn ietwat anders van inhoud, als het eerste. Ook zijn ze
over 't geheel - natuurlijk niet elk stuk afzonderlijk, - nog al wat moeilijker.
Zelf-vinden, zèlf-werken is meer nog in 't oog gehouden.
Het vierde deel vormt meer de overgang naar deel V: Inl e i d i n g o p
D i c h t e r -s t u d i e .
Van 't eenvoudige dat algemeen is, - het is goed dit nog eens te herhalen - moet
begonnen.
Die dus goed thuis is in de algemeene landstaal, die mag en moet kennis maken
met ‘dichtertaal’.
Men moet kennis maken met goede auteurs, niet om deze nateapen, maar om
er van te genieten, om zich-zelf te leeren kennen: 't moet een kracht-meter voor de
leerlingen zijn.
Ook hier zal de een dezen ‘dichter’, d' ander dien kiezen! De leeraar mag ook
hier niet zijn ‘mooi’ vinden den leerling opdwingen. Hij mag alleen aanwijzen wat
onjuist is, v e r g e l e k e n met wat bij anderen te vinden is. Hij mag doen opmerken,
wat reëel door allen kan worden waargenomen, wat eigen-waarnemen kan wezen
van den Dichter.
Zoo zullen de leerlingen ook leeren inzien waartoe ze onderwijs krijgen; en waarin.
't Gevaar blijft bestaan dat de leerling zijn lievelingsauteur gaat nadoen. Al is dit
veel minder groot dan vroeger, nu s t i j l m o d e l l e n niet meer worden
a a n g e p r e z e n ! Dit m o e t in elk geval tegengegaan. Gewezen moet worden op
't verschil tusschen leerling en den auteur. Sterk moet navolging bestreden.
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En blijkt ten slotte dat er toch navolging min of meer blijft, - welnu, zoo de leeraar 't
zijne werkelijk heeft gedaan, dan kan hij ‘gelijkgenatuurdheid’ constateeren; hij zal
onder protest, er zich bij neer moeten leggen.
Ook hier is het: 't zich-zelfzijn en -worden van den leerling te ontwikkelen; zijn
z e l f w e r k z a a m h e i d ook in dezen.
Allereerst moeten zij kennis maken met goed realistisch werk van dichters.
't Moet actueel wezen, geen abstractie, geen redeneering.
Veel in het zich voor hun openende ‘Leven’, wekt hun belangstelling meer en
meer.
Dat vinden ze in deze Analecta.
1)

Met het Vijfde Deel wil de Verzamelaar trachten een Inleiding tot Dichterstudie te
geven.
Niet door definities, zegt hij, maar door vergelijken moet men tot het inzicht komen
wat het Dichterlijke eigenlijk is.
Men begint daartoe 't best - in ònzen tijd althans zeker nog! - met de aandacht te
richten op wat het Dichterlijke niet is.
Van frazes, van dichterlijke frazes vooral moet men - ter wille van ware
Woordkunst, - een afkeer krijgen.
Weinig nu is meer geschikt om den geest te scherpen voor ‘onzin’, als 't overdrijven
en belachelijk maken.
Dat schrikt af, ook!
Le Ridicule tue. Zoo maakt men nu nog 't gemakkelijkst er op attent wat Dichtertaal niet is.
Daartoe diene het eerste gedeelte. Men wekke zich daarmee zelf tot opmerken
en waarnemen. - Met het tweede ver-

1)

In T a a l e n L e t t e r e n VIII is een uitgebreider studie hierover opgenomen: blz. 209-238.
Daarheen verwijzen ook wij.
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sterke en bevestige men zich de indrukken van wat juist is en mooi.
In H o f f h a m 's ‘Theorie der hedendaagsche Poëzie’, - in L o d e w i j k M u l d e r 's
‘Iets uit den tijd toen ik nog een lief vers maakte’, - in V a n L e n n e p s ‘Een
Rederijkerskamer’, is de oude verzen-makerij nader gekarakteriseerd.
In eenige citaten over zoogenoemde Beeldspraak, van F o k k e S i m o n s z . en
G o r t e r is te vinden éen van de beste kenmerken: of D i c h t e r s z i c h j u i s t
uitdrukken!
‘Wee! zoodra zij er zich toe zetten het “mooi” te doen!’
Zou men wel zeggen, als men zelfs nú nog veel ‘Dicht’ en ‘Ondicht’ leest, dat de
Theorie der hedendaagsche Poëzie een parodie is?
Tal van dichters geven in ernst wat hier gehekeld wordt.
In o p z e t t e l i j k n a d o e n v a n a n d e r e r m o o i schuilt de oorzaak!
Dat levert bombastische zinlooze frazes!
Van deze ‘nabootsingskunst’ vindt men in dit boek niet te veel.
Iets meer van de parodiën op wat caricatuur eigenlijk is van Eigen-Kunst,
algemeene en bizondere: - daar is wel veel aardigs onder.
't Meeste wordt er goed werk gegeven: in proza en poëzie.
Realistisch vooral!
Nauwkeurig waarnemen van het werkelijke in eigen
o m g e v i n g , v a n 't i n w e n d i g z e l f , voorkomt na-praterij van anderen, en 't
mooi vinden daarvan.
Veel termen worden aangehaald, die algemeen bekend en gebruikt zijn; verzen van
de ouderen, die voor-gevoelden, al deden zij zelf anders, hòe de werkelijkheid was,
en hoe men er van afweek.
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De verzamelaar wenschte te laten zien, hoe velen 't met het woord, met de mond
zeiden, maar met der daad, van harte 't niet toepasten.
Hoe dat nu eerst in alle opzichten wordt gedaan!
Want van frazes, van dichterlijke frazes állereerst, moeten onze jongens vooral, een
afkeer krijgen.
Men kan op H.B.S.S., Gymnasia en kweekscholen in de eerste klasse alvast
daarmee beginnen, door terloops de aandacht te richten op wat het gemakkelijkst
in 't oog valt, op dwaze ‘beeldspraak’.
Dat scherpt de leerlingen om in de hoogere, de fijnere niet zoo dadelijk waar te
nemen ‘sottises’ op te merken.
Daarom is dit boek ook bestemd, om te gebruiken in de middelen hoogere klassen
van Gymn., H.B.S. en Kweekscholen.
De leeraar, die dit boek in gebruik neemt, werke zich er eerst even in; make zich
duidelijk waarin 't essentieele er van bestaat.
Maar - dan rekening houdende met zich zelf, en niet minder met zijne leerlingen
- neme hij wàt hij er van noodig acht; en wanneer in 't bizonder hij dit wil laten
behandelen.
Zoo gaf dr. B. het aan een klasse in handen, onmiddellijk na de groote vacantie,
soms eerst vóór de volgende groote; zelfs in één klas heeft hij 't eclecties een jaar
later gegeven, - wat echter niet voor de klasse pleitte.
Van de jongelui - van hun opleiding, vóórdat men ze krijgt; - en tegelijk met dat
men ze onderwijst, bijv. op Gymnasia met de schadelijke klassieke invloeden - van
de jongelui hangt het af, of men zelfs veel van het begin of alles er van kan overslaan!
Trouwens.... 't is n i e t goed dat men u u r o p u u r
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methodisch aan-een-rijgt: nòch de leeraar nòch de leerling is een m a c h i n e ; men
moet over een geheel jaar, ja, methodisch de leergang nemen; maar overigens
actueel zich a a n p a s s e n bij eigen en anderer geneigdheid, en lust, en
tijdsgelegenheid.
Vaak wisselt Dr. B. de lectuur af van dit boek met een keer of wat voorlezen of
laten lezen van Staring, van Werumeus Buning, van Cremer of Haverschmidt. En
later vooral met onze Nieuwe-Kunst-gevers!
Want met Dichtertaal moeten onze jongens kennis maken; niet om te leeren, hoe
ze dat n a d o e n m o e t e n ; maar om die te genieten!
Hun moet getóónd worden dat alle Dichtertaal wel verband heeft met de
algemeene, maar toch héel-e i g e n is aan elken dichter. Dat zooveel dichters, er
zooveel Dichtertalen zijn.
Zij kunnen dit alleen merken indien ze eerst de algemeene taal, 't l e v e n d e
b e s c h a a f d , vrij goed kennen; indien zij zich gewend hebben hunne inwendige
gevoelens in die taal te u i t e n , min of meer!
Dat maakt hun alléen vatbaar Dichtertaal te verstaan.
Daarom ook moeten zij nauwkeurig l e e r e n w a a r n e m e n e n j u i s t l e e r e n
weergeven.
Dit is eisch van alle onderwijs. Ook bij ‘Taal’! Ieder heeft dit noodig, of hij later
‘Dichter’ zal blijken te zijn, of niet.
Bij de meesten, misschien bij allen, kan min of meer preciesheid in waarneming
en uiting ontwikkeld worden.
Daarin moet men hun; - eerder: moeten ze zich zelf leeren oefenen.
Ook daarom geve men onze jongens realistische Kunst, voor hun geschikt!
Dat zal ook hun afhouden van frazes!
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Om toch te laten zien dat er nog wel een en ander goeds is onder het
de

ouder-Nederlandsch, werd in het VII Deel ‘van velen Dichterlijk Nederlandsch
bijeengebracht.... en naar de Verzamelaar hoopt ook v o o r velen; voor allen die
van 't Nederlandsch houden.
Van overal, - uit Groot-Nederland.
Wat werd bijeengezocht, was naar den smaak van den Verzamelaar, maar niets
werd opgenomen, dat ook niet door vele anderen was mooi gevonden, die hij vroeger
en later raadpleegde en ondervroeg.
Vooral is gezocht en gevonden in ouder tijd; van 't nieuwste vindt men bijna overal
voorhanden; bij 't oudere is veel dat niet mag vergeten. Hoe toepasselijk zelfs kan
oude poëzie en proza zijn voor 't nu! Een voorbeeld: wijzig den Nassauschen held
in Transvaalschen held: en - men wordt ontroerd door 't vers van Revius.’
Dr. B. heeft ‘een grooten grief tegen veel verzamelingen van ouder-Nederlandsch!
Men sluit godsdienstig, vooral geloovigchristelijk Nederlandsch uit. Men wil dus
éénzijdige kennismaking met wat wél-klinkt? Zoo hoort men niet van Bredero: ‘Wie
bovenal zijn God bemint’, of van Cats: ‘Gesangh voor een Kryghsman’. En bevordert
zoo van beiden een onjuiste beoordeeling: de een als een darteling, de ander als
een prozaïsch rijmelaar.
Er is meer mooi-Nederlandsch dan hier werd bijeengebracht... zou 't niet
allerjammerlijkst wezen voor onze taal, zoo er niet meer was optenemen geweest,
dan in een boekje van den omvang van Analecta?
Het mooie moet niet worden opgedrongen. Smaak - als taal - is en blijft individueel.
Wel kan attent gemaakt hoe en waarom dit zoo is. Er moet daarom ontwikkeld het
bewustzijn dat deze hierom en die daarom iets mooi vindt. Dit waardeeren moet
meer en meer geleeraard!
En bij het onderwijs moet opbouwen, en geen afbreken de jongens voorgehouden.
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Ook hier - allereerst - dient vergeleken.
Zoo werd ook in dit boekje het gelijk-soortige bijeen gezet - langs lijnen van
geleidelijkheid.
In de beide volgende deelen VIII en IX, vindt men een Inleiding op Litteratuurstudie.
Niet meer dan een Inleiding. Natuurlijk nòch op de Kweekschool nòch op de
H.B.S., maar evenmin op de Gymnasia moeten - à la classique - kleine litterator-tjes
gefokt worden. 't Onderwijs in Nederlandsche Letteren moet voor allen zijn, en niet
alleen geschikt voor aanstaande philologen.
Niet van alle Dichters moeten de leerlingen iets gelezen hebben; maar zij dienen
kennis gemaakt te hebben met de eigenaardigheden van verschillende.
Daarom zijn ook hier alleen de voornaamste uitkomende personen: leiders,
nieuwen-toon-gevers opgenomen.
Dus diende de rangschikking ook anders te wezen dan vroeger.
Bijeengevoegd is wat bij elkaar past, niet afgaande op het eerste hooren, maar
na lang vergelijken.
Door vergelijken toch moet ook hier het kenmerkende opgezocht.
Vooraan gaat dan wat jongeren - de meesten onder hun, - zal aantrekken. In de
jeugd zit nog het oud-nederlandsch, oud-germaansch gevoel en vatbaarheid voor
humor, in echten zin; wat jong is, houdt nog van 't vrolijk-ernstige.
En als den jongeren - zoo ze niet door allerlei invloed, ver-schaafd en ver-vormd
worden tot eenvormigheden - de vloek van den modernen tijd! - als voor hun, is ook
kenmerkend voor die schrijvers hun zich-zelf-zijn, hun met de daad protesteeren
tegen wat gewoonte en niets meer is. Zoodra ze zich-zelf uiten, vragen ze niet naar
‘leer’, ze geven zich los van traditie, zoo min mogelijk zich voegend naar de
omgeving. Elk doet wat hij niet laten mag, en kán.
't Valt alle lezers op, het afwijkende onderling en van wat
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in hun tijd ‘gewoon’ was: van Beets, Cremer, Haverschmidt, Multatuli, en de anderen.
Hoe hún taal, hún stijl individueel is, al schrijven ze allen nederlandsch.
In proza blijkt dit het meest. Zoo zijn ze voorloopers van de lui na '80! Ook over
hun ergerden zich indertijd de aldaagsche critici.
Anderen modelleeren zich allereerst naar voorbeelden. Zijn ze sterk individualistisch,
dan houdt hun nederlandsch werk nog min of meer eigen stijl, eigen klank. Maar
toch: 't is naar model. Sommigen stijleeren, als Hooft, geheel naar den vreemde;
‘schoeien het gansch en al op vreemden, onnederlandschen leest’.
Er zijn er ook die bezadigd doen: die met Vondel ‘niet al te latijnachtig’ schrijven.
Hoe zeer bij dezen éénzelfde stijl en taal te vinden is, toch is ook bij hun noch vaak
iets eigens in stijl en taal te bespeuren.
Ten slotte die niets anders deden dan Bilderdijk schreef:
Men haalt uit woorden en gedachten van tijdgenoot en voorgeslacht gemakkelijk
iets bijeen. Bij wie dus de gewone modelletjes uit leerboeken terug zijn te vinden:
't zijn de schema-schrijvers in ouderwetsche schrijftaal.
Dit boek is een Inleiding. Daarom is ook de volgorde van de opgenomen stukken
niet chronologies.
Pedagogische eisch is toch: begin met wat het meest bekend is. Zoo begint men
hier ook telkens, bij elken groep, weer met het nu, en dan volgt 't vroegere.
Ook het nederlandsch van de latere schrijvers is beter verstaanbaar dan dat van
de oudere: dit heeft meer uitleg noodig. Daarom evenzeer acht Dr. B. een
omgekeerde volgorde ongeschikt.
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De Verzamelaar geeft slechts een proeve. Zoo is dan dit boek niet volledig. Vaak
had hij graag ook wat anders opgenomen, moest er worden weggelaten, om plaats
voor anderen te winnen.
't Was allereerst te doen om te karakteriseeren.
Met name zonder deel VII van de Analecta, is deze ‘Inleiding’ niet kompleet; dat
dient er naast gebruikt. Als aanvullend van het karakteristieke dat hier opgenomen
is. Meer dan één schrijver toch heeft nog ander moois, - is veelzijdig; of ook: kon
hier geen plaats krijgen.
Van schrijvers van de laatste vijfentwintig jaar nam hij niets op; men vindt daarvan
in ‘Pic-Nic’ en ‘Na Potgieters dood’ een-en-ander; alsmede in Analecta III, IV, en V.
Dit werk is slechts een Inleiding. Daarom dient de Leeraar veel er nog bij voortelezen:
vooral van die schrijvers die hier maar met een klein stukje konden bedeeld worden.
Het eigen van de eerste groep moet vooral tegenover het conventioneel-nadoen
van de laatste worden gesteld.
In de noten is een-en-ander uitgelegd. Vaak is de beteekenis maar in de verte
aangeduid, om op weg te helpen den zin te begrijpen. Alle etymologische en
antiquarische geleerdheid is vermeden. De uitleg is zuinig gegeven. Eerder is iets
te weinig als te veel verklaard: waar uit het verband de zin kon opgemaakt, daar
rekent hij op de scherpzinnigheid van den leerling. Waar misschien kon gedwaald,
is verklaard. En de leeraar doe het overige.
De teksten zelf zijn naar de oudste, of in elk geval naar de beste afgedrukt.
De spelling, en ook de interpunctie, is gelaten zooals die was. Enkele
klaarblijkelijke zetfouten zijn verbeterd. 't Doctrinairisme dat ónze spelling en
interpunctie alleen goed zou wezen, mag niet bevorderd. Natuurlijk zijn beide, zoo
ze afwijken, op 't eerste gezicht minder helder dan die we gewoon geworden zijn.
Maar het scherpt de opmerk-
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zaamheid. En de leeraar zorge dat de goede richting bewaard blijve.
*

**

Er ontbreekt dunkt ons, nog een deel, dat veel middelnederlandsche liederen inhoudt
- al staan er wel in Analecta VII -, dat proeven geeft van den Reynaert, van Karel
en Elegast, van de Sproken, van de Dramatiese Poëzie: of dit een volgend deel zal
vormen?
En zou 't niet overweging verdienen om eenige kleine proefjes optenemen van
de nederlandse volkstalen en dialecten, nieuwe zoowel als oude? Zoo van het
Saksies, enkele vertelsels van het oudere, of zelfs een Heliandfragmentje; van het
Friesch ook enkele stukjes van vroeger en later, en van 't Frankisch een en ander,
glossen b.v. Zou ook dit niet voor het Nederlandsch onderwijs bevorderlijk kunnen
wezen?
D.
N.
(Wordt vervolgd).
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De derde streng maakt den kabel.
De verklaring, door Van den Bosch in zijn uitgave van Potgieter's Jan, Jannetje en
hun jongste kind (op p. 110) van bovenstaande uitdrukking gegeven, is ongetwijfeld
juist. Er had bijgevoegd kunnen worden, dat we er misschien een bijbelsche
herinnering in hebben te zien, nl. aan Prediker IV, 12: En indien iemand den éénen
mocht overweldigen, zoo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig
snoer wordt niet haast gebroken. - Hierop is reeds gewezen door Dr. E. Laurillard
in zijn Bijbel en Volkstaal (Amsterdam 1880), p. 78.
Een toespeling op dezelfde bijbelplaats vindt men, zooals aangewezen is door
R. Sprenger in het Zeitschr. für den deutschen Unterricht 14 (1900), p. 726, in
Lessing's M i n n a v o n B a r n h e l m (I, 2), waar de waard Just wil overhalen nog
een glaasje te drinken met de woorden: ‘Nicht noch eins, Herr Just? Eine vierfache
Schnur hält desto besser.’
Amsterdam.
A.B.

Taal en Letteren. Jaargang 13

114

Naar aanleiding van het voorafgaande:
‘de derde streng maakt den kabel.’
Of we inderdaad in de door Potgieter gebruikte uitdrukking een bijbelse herinnering
hebben te zien?
't Schijnt me toe, dat ze daarvoor te veel van 't bijbelwoord verschilt, zowel in vorm
(= Wortlaut) als in betekenis.
In v o r m : Welke gelovige bijbelkenner zou 't - niet alleen voor geloofsgenoten,
maar ook voor zich zelf - gewaagd hebben, 't bijbelwoord zo essentiëel te
veranderen? En waartoe zou 't ook hebben gediend; of beter: welke psychologiese
reden zou er voor op te geven zijn?
Een onbetekenende wijziging in vorm zou er nog mee door hebben gekund en
komt, zoals bekend, bij uitdrukkingen, aan de Bijbel ontleend, meer voor. 't Bedoelde
bijbelwoord heb ik zelf door ‘gelovigen’ en in die omgeving ook door ‘ongelovigen’
niet zo heel zelden horen gebruiken, waardoor 't me in z'n toepassing welbekend
is. Maar geregeld in deze vorm: ‘En(de) een drievoudig snoer (en) wordt niet haast
verbroken’, of ‘.... zal niet haast verbroken worden’. De geringe afwijking van 't
oorspronkelike (in de Statenbijbel) kan bij niet-theologen-van-beroep als lapsus
memoriae heel licht insluipen; en dat ze iets blijvends kan worden, is lichtelik daaruit
te verklaren, dat 't piëteitsgevoel er op generlei wijze door gekwetst wordt, omdat
immers niets essentiëels werd gewijzigd.
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Dat een ‘vrijdenker’ in een omgeving van ‘gelovigen’ een gelijke vorm gebruikt als
de ‘gelovige’, ligt voor de hand, al gebruikte hij ook de uitdrukking schertsenderwijs
of ironies. Immers het zo nauwkeurig mogelik zich houden aan de oorspronkelike
vorm - resp. aan de in zijn omgeving van ‘gelovigen’ gebruikelike vorm - is voor hem
't beste middel, om de bedoelde scherts of ironie zo doeltreffend mogelik te doen
zijn.
Op dergelijke wijze - hetzij dan in geheel ongewijzigde, hetzij in onbeduidend
gewijzigde vorm - worden ook nu nog teksten en uitdrukkingen uit de Bijbel gebezigd,
al is 't in veel en veel mindere mate als in vroeger jaren, toen vertrouwdheid met de
Bijbel zoveel algemener was dan tegenwoordig.
Dat overigens een zo krasse verandering van 't bijbelwoord, als uit de uitdrukking
bij Potgieter zou blijken, enig doel zou hebben gehad, is niet aan te nemen. Ik altans
heb er geen psychologiese reden voor kunnen vinden. Integendeel moeten blijkbaar
de beide uitdrukkingen - die bij Potgieter en die uit de Bijbel - van hun ontstaan af
zoals tot op heden in geheel verschillend verband zijn gebruikt; m.a.w. ze moeten
wel van den aanvang af, zoals nu nòg, geheel verschillend van b e t e k e n i s zijn
geweest. Zelfs geen synoniemen zijn 't. Die verschillende betekenis is dan ook wel
't best uit het verschillend ontstaan van de uitdrukkingen te verklaren.
De uitdrukking bij Potgieter kan bezwaarlik ergens anders als in 't touwslagersbedrij
of of bij de schipperderij, of zowel in 't een als bij 't ander ontstaan zijn. In deze
uitdrukking hebben we primair de voorstelling van iets voor een kabel onvolledigs,
dat door 't bijkomende van een derde streng eerst volledig, d.i. een kabel wordt.
Deze voorstelling is ook 't primaire in de metaforiese toepassing. Daarom parafrazeert
van den Bosch terecht zo: ‘dat 's nummer drie, nou is 't spul kompleet’. Terwijl dan
sekundair zich daaruit ontwikkelt: nu is de tegenstand zo groot geworden, nu is 't
verkeerde zo
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kompleet en daardoor zo krachtig geworden, dat ik - die de uitdrukking bezig! - wel
verdere moeite kan sparen, om gelijk te krijgen, te overreden, 't goeie te redden, of
iets dergelijks; - of zoals van den Bosch opgeeft: ‘tegen drie kan hij [:de spreker!]
niet op, tegen de bierkaai valt niet te vechten.’
Daarentegen hebben we bij 't bijbelwoord de voorstelling van iets kompleets, dat
in z'n kompleetheid vrijwel aan alle pogingen weerstand kan bieden om de
samenhang te verbreken, de vereende krachten te onderwerpen, of te ‘overweldigen’.
In de Statenbijbel luidt de kanttekening bij de bewuste plaats dan ook: ‘De sin is,
Indien sy noch meer dan met hen tween zyn, ja soo sy vele met malkanderen
verbonden zyn, soo sullen sy dies te beter haren vyant, die haer wil beschadigen,
kunnen wederstaen.’ Een gissing, waar deze uitdrukking zou kunnen zijn ontstaan,
waag ik niet. 't Eerst wordt licht gedacht aan een bedrijf, waarin snoeren gemaakt
werden. Maar noodzakelik acht ik dit niet, juist omdat 't niet de weergeving van een
wordend snoer is; zodat ieder, die snoeren gebruikt, de waarneming kan maken,
die aan 't bijbelwoord ten grondslag ligt.
Bij Potgieters uitdrukking is hoofdaktief de zegsman ervan, resp. wordt hij de
lijdende persoonlikheid ten slotte, wat van den Bosch zo weergeeft: ‘als ze allemaal
zeggen dat-ie 'n arken is, dan moet-ie 't hok in.’
In 't bijbelwoord is hoofdaktief de drieheid, die ‘niet haast’ lijdend subjekt kan
worden; terwijl die uitdrukking òf door éen òf door meer van dat drietal kan worden
gebruikt, òf ook - zoals in de Bijbel 't geval is - door een toeschouwer, door iemand,
bekend met de bepaalde omstandigheden, waarop de uitdrukking past, door iemand,
die daarover een bespiegeling houdt.
En of de uitdrukkingen in eigenlike of in metaforiese betekenis worden aangewend,
we zien steeds - zoals hiervóor al werd opgemerkt -, dat ze in heel verschillend
verband
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voorkomen, ook als ze beide in scherts of ironie gebruikt worden.
Of de uitdrukking, die bij Potgieter voorkomt, ook wel eens schertsend wordt
gebruikt, als b.v. een derde persoon zich bij 't gezelschap van twee anderen voegt
- ongeveer dus zoals 't latijnse ‘tres faciunt collegium’ kan worden aangewend -, is
me niet bekend. Denkbaar was 't. En mocht dit zo zijn, dan zou de spreekwijze
natuurlik door dezelfde personen kunnen worden toegepast, die daarvoor in
aanmerking komen bij 't gebruik van 't bijbelwoord. Maar ook in dit geval zou ze nog
heel niet aan 't bijbelwoord herinneren.
4

Van Dale's ‘Groot Woordenboek der Nederlandsche taal’ (1898 ) omschrijft de
uitdrukking met: ‘de derde man brengt de praat aan’. Dat deze omschrijving in elk
geval onvoldoende is, bewijst de plaats bij Potgieter. De betekenis zou volgens dat
woordeboek ongeveer overeenkomen met hetgeen ik zoëven denkbaar noemde.
Maar bekend uit 't levend gebruik of uit de litteratuur is me deze betekenis niet. En
een herinnering aan 't bijbelwoord is in de uitdrukking zeer zeker ook dan niet te
zien.
Wat nu de uitdrukking bij Lessing betreft, die kan, reeds om de vorm, heel goed
uit 't bijbelwoord worden afgeleid, of voor 't minst als een herinnering eraan worden
opgevat. Bovendien: Beide uitdrukkingen komen steeds in overeenkomstig, of ten
minste in niet essentieel verschillend verband voor. En aan beide uitdrukkingen ligt
vergelijking ten grondslag, wat op de volgende wijze kan worden geparafrazeerd:
éen alleen betekent niet veel, is nog zwak; twee zijn al vrij wat krachtiger; en ‘eine
dreifache’ (geworden na invoeging van een derde schakel, zoals bij Lessing: ‘eine
vierfache’; -bestaat een snoer ook niet vaak uit vier draden! In Grimms ‘Deutsches
Wörterbuch’ luidt geheel juist de van Adelung overgenomen begripsomschrijving:
‘schnur bezeichnet in der regel ein aus mehreren fäden zusammengedrehtes rundes
band....’) of ‘eine vierfache Schnur hält desto besser’; - in
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de Bijbel met minder sterke betoning van de klimax: ‘eine dreifältige Schnur reisst
nicht leicht entzwei’.
De vorm van de uitdrukking bij Lessing - of om ze anders aan te duiden: van de
duitse ‘volkstümliche’ uitdrukking - wijkt meer af van 't bijbelwoord als dit met de
door mij in 't nederlands opgegeven vormen het geval is. Aangenomen, dat de duitse
uitdrukking uit het bijbelwoord is vervormd en niet naar anologie ervan is ontstaan,
dan zou dat verschil mischien daardoor te verklaren zijn, dat in Nederland 't
bijbelwoord nooit bepaald een volksuitdrukking is geworden, maar meer bij
gelegenheid eens als een bewuste overneming uit de Bijbel toegepast werd; terwijl
daarentegen, wat ‘volkstümlich,’ d.w.z. een bestanddeel van de algemene taal wordt,
in de regel veel meer veranderingen ondergaat, soms tot onherkenbaar wordens
van 't oorspronkelike toe, omdat daarbij de samenhang met 't oorspronkelike hoe
langer hoe minder en eindelik helemaal niet meer gevoeld wordt. Of ook: Mocht 't
iemand uit een vergelijking van veel duitse en nederlandse uitdrukkingen, aan de
Bijbel ontleend, blijken, dat de duitse Lutheranen over 't algemeen minder hangen
aan de letter van tekst of uitdrukking uit de Bijbel als de nederlandse Calvinisten,
dan zou dit overeenkomen met de opmerking van gelijke inhoud, die ik,
niettegenstaande Luthers ‘Das Wort sie sollen lassen stahn’, wel eens meer twijfelend
heb gemaakt en waarvoor dan ook ons geval een voorbeeld zou kunnen zijn.
In elk geval is echter de voorstelling, resp. de betekenis, essentiëel dezelfde:
immers we hebben in beide gevallen een ‘Schnur’ als kernvoorstelling en wel een
komplete snoer, en niet een, die nog kompleet moet worden, zoals met de ‘kabel’
't geval is.
De nadrukkeliker klimax in de duitse volksuitdrukking, waarop ik hiervóor wees,
doet de ten grondslag liggende vergelijking sterker uitkomen dan dit in 't toegepaste
bijbelwoord 't geval is. Wanneer inderdaad de uitdrukking bij Lessing aan 't
bijbelwoord mocht zijn ontleend, dan vermoed ik, dat
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dit laatste, ernstig gebruikt, nooit bepaald ‘volkstümlich’ is geworden, maar dat al
spoedig de toepassing in schertsend verband plaats had - ironies ken ik de duitse
uitdrukking niet - en steeds algemener toepassing vond en dat zó een ‘Abzweigung’,
zowel in betekenis als in vorm, mogelik werd, zoals we die bij Lessing vinden en
ook nog in 't tegenwoordige alledaagse duits - al is 't niet vaak, naar ik meen - kunnen
aantreffen.
Hoe dit zij, 't moet, dunkt me, voor ieder duidelik zijn, die èn de opgegeven plaats
bij Potgieter èn de door Borgeld aangehaalde plaatsen in de Bijbel en bij Lessing
in hun gehele verband naleest, dat ‘de derde streng maakt de kabel’ volstrekt niet,
en daarentegen ‘eine vierfache Schnur hält desto besser’ heel sterk herinnert aan
't bijbelwoord: ‘en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken’ [in de Statenbijbel:
‘ende een drievoudigh snoer en wort niet haest gebroken’], resp. ‘und eine dreifältige
Schnur reisset nicht leicht entzwei’ [dit laatste uit de uitgave van de ‘v. Cansteinsche
Bibelanstalt’ te Halle a. S. (1897)]. M.i. volgen dan ook terecht 't bijbelwoord en de
plaats uit Lessings ‘Minna von Barnhelm’ als voorbeelden onder éen en dezelfde
rubriek in 't Duitse Woordeboek van de gebroeders Grimm (deel IX) onmiddelik op
elkaar, waarmee wellicht ook daar te kennen is gegeven, dat de volksuitdrukking
uit 't bijbelwoord is ontstaan, of voor 't minst genomen als een reminiscentie aan 't
bijbelwoord is op te vatten, dus naar analogie van 't bijbelwoord is gevormd. 't Eén
noch 't ander is aan te nemen omtrent de uitdrukking bij Potgieter, zoals uit de
daarvoor opgegeven redenen mag zijn gebleken.
't Is dikwels lang niet makkelik en niet zelden zelfs onmogelik, om iets zekers of
voor 't minst iets aanneembaars over 't ontstaan en de betekenisontwikkeling van
volksuitdrukkingen (spreekwijzen en spreekwoorden) op te stellen. En grote
voorzichtigheid is bij onderzoekingen op dit terrein zeker niet overbodig. Ook hier,
zowel als op 't gebied van
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mythe, sage en letteren heeft al zo dikwels de schijn bedrogen en zijn reminiscenties
gekonstateerd, die later onhoudbaar bleken te zijn. Zo geloof ik, dat ook Laurillard
en Borgeld in de uitdrukking uit Potgieters ‘Jan, Jannetje en hun jongste kind’
verkeerdelik een bijbelse herinnering hebben menen te zien. Absolute zekerheid
kon ik zomin geven als Borgeld; maar iets aanneembaars hoop ik ten minste te
hebben geleverd.
Ten slotte veroorloof ik me de opmerking, dat, indien mijn vermoeden omtrent de
aanduiding van de samenhang tussen het bijbelwoord en de uitdrukking bij Lessing
in Grimms ‘Deutsches Wörterbuch’ juist mocht zijn, die samenhang dan al
gekonstateerd is vóor het verschijnen van Sprengers artikel in 't ‘Zeitschrift für den
deutschen Unterricht’ 14 (1900). Want deel IX van genoemd woordeboek is begin
1899 kompleet geworden en 't artikel ‘Schnur’ daarin is al vrijwat vroeger in druk
verschenen.
Ook merk ik nog op, dat al in 1885 in een uitgaaf van Lessings ‘Minna von
Barnhelm’ (Schul-Ausgaben deutscher Classiker; Stuttgart, Cotta) bij de vermelde
plaats de aantekening van de uitgever Dr. A. Bieling staat: ‘eine biblische,
volkstümlich gewordene Wendung, nach Pred. Sal. 4, 12: Eine dreifältige Schnur
reisst nicht leicht entzwei.’ Zodat Sprenger in geen geval de eerste is geweest, die
op de samenhang van beide uitdrukkingen heeft gewezen. 't Zou me zelfs zeer
verwonderen, als al niet lang vóor Bieling daarop gewezen was.
J.G. TALEN.
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Boekaankondiging.
Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en
Gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard door Dr. F.A.
Stoett (Zutphen, W.J. Thieme, 1901).
III.
Slechts een hoogst enkele maal wordt door Dr. Stoett het Noorsch en Zweedsch of
Deensch als vergelijkingsmateriaal in zijn verklarend paroimiologisch lexicon
aangehaald. Waar geheel vréémde talen den lezer zoo dikwijls onder de oogen
worden gebracht, gaat het in een dergelijk werk niet aan zoo innig verwante talen
als bovengenoemde bijna geheel uit te sluiten, temeer daar de Noorsch-Deensche
en Zweedsche vormen voor den niet-beoefenaar dier talen even makkelijk te
herkennen zijn, als schrijver's Friesch of plat-Duitsch. In de eerste plaats moet in
een lexicon als dat van Dr. Stoett al het verwante materieel schatplichtig worden
gemaakt en iedere parallel gegeven worden, die er maar te vinden is. Immers iedere
parallel heeft haar beteekenis, zoowel ter bepaling van het etymologische grensals van het ethnographische grondgebied van een of ander spreekwoord of gezegde.
Bij vergelijking van het Nederlandsche idioom met dat der verschil-
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lende verwante talen moet het iedereen in 't oog vallen, hoe weinig er ten slotte
ἴδιον is van het Nederlandsch. Het zou daarom wel leerrijk zijn, om, evenals men
dat in de woordleer heeft gedaan, eens uit te maken, wat er nu eigenlijk speciaal
‘Nederlandsch’ is, zuiver inheemsche en onvervalschte uiting van onzen volksgeest
en onzen landaard; verder wat er naar nationale behoeften of omstandigheden
gewijzigd is, wat gemeengoed is der verwante spraakgebieden, wat van buiten af
direct of door de litteratuur binnen is gedrongen in een oorspronkelijk vreemd gebied.
Daartoe is echter niet alleen een rijker voorraad noodig dan Dr. Stoett gegeven
heeft, maar ook meer gegevens om te vergelijken.
Voor den belangstellenden lezer laat ik hier volgen, wat ik aan parallelplaatsen
in het Noorsch-Deensch en Zweedsch gevonden heb. Bij het zoeken heb ik
1)
uitstekende hulp gehad aan A. Larsen's Dansk-Norsk-Engelsk Ordbog
(Kopenhagen, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1897) en van denzelfden schrijver
2)
het Svensk-Dansk-Norsk Ordbog bij bovengenoemde uitgeversfirma. De bijbelsche
uitdrukkingen heb ik niet vermeld.
Onze uitdrukking 3. W i e a z e g t , moet ook b zeggen komt in het Noorsch-Deensch
voor. Storm Dialogues français (middelcursus) geeft: Le vin est tiré, il faut le boire
weer door: Naar man har sagt A, maa man sige B. (pag. 12).
Ons: z o o g l a d a l s e e n a a l (5) is: saa glat som en Aal (Larsen D.N.E.).
Het onder 10 bij Stoett geciteerde: h i j i s k o r t v o o r 't h o o f d vindt men
terug in het Deensch-Noorsche kort for Hovedet = hasty, short-spoken, wat vrijwel
overeenkomt met de verklaring van Sartorius: moribus parum commodis et irritabili
ingenio.
Ons: g o e d (s l e c h t ) a a n g e s c h r e v e n s t a a n (12)

1)
2)

D.N.E.
S.D.N.
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is te vergelijken met: er vel anskreven hos of er ilde anskreven hos = ‘is goed
aangeschreven bij (met)’ en ‘is slecht aangeschreven bij’. (Larsen D.N.E.)
Ook het Deensch kent het abc (38) als ‘de eerste beginselen’ (D.N.E.)
Eigenaardig is het volgende equivalent van: w e t e n w a a r A b r a h a m d e n
m o s t e r d h a a l t (42), hij ved, hvor David köbte Öllet = hij weet, waar David het
bier kocht.
Ons: d e a p p e l v a l t n i e t v e r v a n d e n b o o m (96) vinden wij terug als:
Aeblet falder ikke langt fra Stammen (D.N.E.) en e e n z u r e n a p p e l
d o o r b i j t e n in: bide in det sure Aeble (D.N.E.)
Bij a r m (107) hoort naast pauvre comme un rat d'église ook: saa fattig som en
Kirkerotte (D.N.E.)
Larsen geeft Banebryder met dezelfde beteekenis van ons b a a n b r e k e r (119).
Verder heeft men bryde en Bane = to beat a path, to open a way en bryde sig nye
Baner (D.N.E.) Naast etwas auf die lange Bank schieben ook: skyde noget paa den
lange Baenk (D.N.E.).
Te vergelijken met: i e t s a a n d e n b a l k s c h r i j v e n (141) is: nu maa vi
skrive Kors under Bjaelken (D.N.E.) = mark it with a white stone.
Naast d o o r d e b a n k (144) en durch die Bank heeft Larsen over en Bank =
in the gross, on an average, dus met dezelfde beteekenis als bij ons.
Vergelijk met ons: i e t s n i e t o n d e r s t o e l e n o f b a n k e n s t e k e n in het
Deensch-Noorsch: stikke under Stolen = te hide, cloak, withhold, cushion (D.N.E.).
De nationale vertegenwoordiger van onzen Bartjens, den Engelschen Cocker en
den Duitschen Adam Riese is in 't Noorden Sören Matthisen, blijkens de spreekwijze:
efter Sören Matthisens Regnebog (D.N.E.).
Ons b a s t a (153) is ook te vinden bij Larsen: dermed basta! Trouwens de meeste
bastaardwoorden van het Hollandsch vindt men terug bij onze noordelijke
stamverwanten, en de
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angstvallige puristen, die zonder 't te weten zelf zooveel van die woorden niet meer
missen kunnen, hoeven daarom niet moord en brand te schreeuwen, als hun
goedkoop nationaliteitsgevoel eens behoefte heeft om zich te uiten. Het ideaal der
toekomst ligt niet in enghartige afzondering, maar in het wereldomvattend
communisme, dat Christus te vergeefs heeft trachten te stichten en dat nu gevestigd
wordt op de door de ‘socialen’ gelegde grondslag. Ieder ‘vreemd’ woord, dat wij met
eenig ander volk deelen, is een schakel of een aanknoopingspunt tusschen de
naties en zoodoende vormt zich misschien de kern van de internationale verkeerstaat
der toekomst!
Met ons g e e n b e e n i n i e t s v i n d e n (159) kan vergeleken worden: der er
ingen Ben i det = it is all plain sailing (N.D.E.), terwijl z i j n b e s t e b e e n t j e
v o o r z e t t e n volkomen gelijk is aan saette det bedste Ben foran = put one 's best
leg foremost, welke laatste uitdrukking reeds in het Engelsch van 1623 in de vertaling
van Aleman's Leven van Guzman de Alfarache door Mabbe aan te wijzen is (vgl.
Kington Oliphant, The New English II p. 83).
Met ons b e e s t (165) is te vergelijken svin = beest bij het billardspel ook genoemd
gris = pig (D.N.E.). Ook noemt men een geluksvogel in 't Deensch: en heldig gris.
De uitdrukking t e n b e s t e (185) komt in 't Deensch veelvuldig voor, zelfs givc
til bedste = deliver (D.N.E.).
Met het mnl. s l a p e n o p i e t s (zie b e s l a p e n ) is volkomen identiek: sove
paa noget = take counsel of one's pillow (D.N.E.)
Ons n i e u w e b e z e m s v e g e n s c h o o n (199) is Nye Koste feje bedst
(D.N.E.) en in het Zweedsch: Nya Qvastar sopa väl.
Eveneens identiek met ons: h e t b l a a d j e i s o m g e k e e r d (207) is Deensch:
Bladet har vendt sig (D.N.E.)
Onze b l a u w e M a a n d a g (212) vindt men terug als Blaamandag = Saint
Monday (D.N.E.)
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Letterlijk laat zich vertalen: k w a a d b l o e d z e t t e n met saette ondt Blod = to
stir up bad blood.
Het onder blut (224) vermelde lens is in het Deensch ook lens: men heeft lens
for Penge = out of cash; verder lens for Kul = run out of coal, en ten slotte Pungen
er lens = the purse is empty (D.N.E.).
Ons s p r e k e n a l s e e n b o e k (231) is in 't Deensch tale som en Bog (D.N.E.),
terwijl t e b o e k s t a a n in het Zweedsch parallellen heeft in: stå väl (illa) till Boks
hos. Voor het onder b u i t e n z i j n b o e k j e g a a n opgegeven b u i t e n s c h r e e f
g a a n vindt men in het Deensch ter vergelijking: det gaar over skraevet en ook nog
gaa over stregen (D.N.E.).
Een mooiere parallel bij e e n b o k s c h i e t e n dan het door Dr. Stoett gegevene
bom = a miss is het Deensch begaa en Buk = commit a blunder!
In 't Deensch komt bont = dartel, wild, baldadig, erg etc. ook voor, bijv. han gjorde
mig det for (= te) broget (= bont).
Ook vindt men nog: her gaar det broget till = hier gaat het bont toe, en det ser
broget ud = it has an awkward look (D.N.E.).
Zeer mooi voor b o n t e n b l a u w < blond en blauw = geel en blauw is het
Deensche gul (= yellow = gelu) og blaa in sla en gul og bla, waarnaast de ook in
onze taal in een andere verbinding bekende combinatie met allitteratie: gul og grön,
die ook nog voorkomt in het gezegde: han aergrede sig gul og grön (D.N.E.).
Ons h i j i s e r b o v e n o p is Zweedsch han er ovenpaa = he has the best of
it; he is all right (D.N.E.)
Het voor ‘hersenen’ of ‘hoofd’ bij ons gebruikelijke b o v e n k a m e r vindt men in
het Deensch terug als överste etage (D.N.E.) = the upper story.
Letterlijk is weer b r a a k l i g g e n (292) = ligge brak (D.N.E.).
Te vergelijken met ons: i e m a n d i e t s o p z i j n b r o o d g e v e n is het
Zweedsche: han skall ha det igen på smör och
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bröd (= Eng. bread and butter!) voor: hij zal dat betaald krijgen.
Mooi naast het onder i n d e b u s b l a z e n (322) aangehaalde cracker au bassin
is spytte in Bössen = to be bled, to shell out (= opdokken), dat D.N.E. geeft.
Het woord d a g (327) heeft in de Scandinavische talen dezelfde beteekenissen
als bij ons: ik citeer slechts klart som (= als) Dagen, komme for Dagen, bringe for
Dagen en laegge for Dagen.
Verder heeft men de verbinding Aar og Dag = (juridisch) a year and a day, en in
de omgangstaal = lang Tid (D.N.E.), terwijl mellem (= tusschen) Aar og Dag
beteekent: in den loop van 'n jaar.
In Prof. Jespersen's mooi boek Sprogundervisning leest men pag. 85:....så at (=
dat) dören daerved åbnes /or = ons ‘de deur opengezet wordt voor’. Zoo is m e t
d e d e u r i n h u i s v a l l e n = het Deensch-Noorsche: falde med Dören nid i
Huset en v o o r d e d e u r s t a a n weer letterlijk = staa for Dören evenals in het
Duitsch vor der Thür.
Ons t e d i e p i n 't g l a a s j e k i j k e n (349) is: kige for (= te) dybt i Glasset.
Of to drink deep ‘hiermede te vergelijken is’, is nog de vraag.
De verbinding d i t j e e n d a t j e (354) kent het Deensch-Noorsch ook: Dit og
Dat = one thing and the other, sundries, odds and ends, odd snatches (D.N.E.).
Ons d i k = tyk komt voor in de verbinding tyk og fed welbekend, in igennem (=
door) tykt og tyndt en ook in göre (= maken) sig tyk af = to brag of (D.N.E.).
In de beteekenis van ‘samenhang’ - zie d e n d r a a d k w i j t z i j n - heeft het
Deensch-Noorsch ook Traad; zoo bijv.: Traaden i ens Tale (D.N.E.), evenals het
Engelsch kent: the thread of a discourse. Parallel met ἐϰ τριχος ϰρεμαται is haenger
i en Traad, waarmede te vergelijken het Zweedsche hänga på en Tråd = to hang
by a thread.
Eenigszins te vergelijken met o p d r e e f z i j n (400) is

Taal en Letteren. Jaargang 13

127

det gaar drivende, maar ik neem dit slechts te baat om te komen tot een andere
verklaring van o p z i j n d r e e f z i j n dan de door Dr. Stoett gegevene. Volgens
hem zou d r e e f beteekenen l a n d of w e i d e (praesepia). Hebben we hier niet
eenvoudig te doen met het Engelsche trivet en het Nederduitsche drefk of dreeft?
Grimm zegt i.v. Dreifuss: ‘Die Ditmarsen haben hübsche redensarten, worin si
dreifuss bildlich gebrauchen he is up sinen rechten dreeft er ist bei guter laune, he
hett keenen goden dreeft ist nicht aufgeräumt, sinen dreeft fast setten sein glück
sichern.
Het: a l l e g o e d e d i n g e n b e s t a a n i n d r i e ë n heeft in 't Deensch-Noorsch
deze parallel: alle gode Gange er tre, terwijl ons d r i e d e k k e r , wel in eig. zin =
Tredaekker, maar niet in fig., zooals in het Eng., waar dit kan beteekenen: 'n roman
in drie deelen of 'n ouderwetsche kansel met drie verdiepingen.
Ons: a l s m e n v a n d e n d u i v e l s p r e e k t , enz. is: naar man taler om
Fanden, er han naermest (D.N.E.).
Ook het Deensch-Noorsch kent ons d w a r s d r i j v e r in fig. zin als Tvaerdriver
= self-willed person, obstinate person, wrong-head, etc. (D.N.E.)
Nader dan de onder: h e t e i w i l w i j z e r z i j n d a n d e h e n (441)
opgegeven parallellen is: Aegget vil laere Hönen (D.N.E.).
Ons e i n d g o e d , a l g o e d (448) is: naar Enden er god, er alting godt (D.N.E.)
en in het Zweedsch: allt är väl som slutas väl.
Voor a a n 't l a n g s t e e i n d t r e k k e n kan mede ter verklaring dienen het
Deensch-Noorsche traekke Straa en vooral traekke det korteste Straa, in het
Zweedsch: draga det kortare strået. Het Eng. equivalent is: to have the better (worse)
end of the staff.
De pons asinorum (460) = Aeselsbrö = fr. pont aux ânes, en in het Eng. the asses'
bridge - drukfout!
Ook de Scandinavische talen hebben het vreemde fiasko.
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Dr. Stoett zegt, dat fare fiasco in het Italiaansch niet voorkomt. Is dat zoo? Men
vergelijke Words and their Ways van Greenough en Kittredge p. 58: The Italian say
far fiasco (to make a bottle) for ‘to break down or fail in a theatrical performance.’
Ons f i o l e n l a t e n z o r g e n (466) heeft zijn parallel in: lade Fiolen sörge
(D.N.E.).
Het onder o p d e f l e s c h z i j n aangehaalde d e n p o t o p z i j n heeft behalve
in 't Eng. ook nog deze parallellen: paa Potten = in a fix (D.N.E.) en in 't Zweedsch:
gå in Putten.
Eigenaardig is flöjten = ons f l u i t e n ! en gaa flöjten = to be lost (D.N.E.)
In de figuurlijke taal der Scandinaviërs komt ook galde voor bijv. udöse sin Galde
= vent one's spleen, of zooals de Engelschen ook hebben: to sputter one's gall.
Verder heeft men spy Gift og Galde, en in 't Engelsch ook nog to dip the pen in gall
= zijn pen in gal doopen (486), terwijl met de g a l l o o p t h e m o v e r te vergelijken
is: bringe ens Galde til at löbe over. (D.N.E.).
In het Zweedsch komt g e k (515) voor in de uitdrukkingen: göra Gäck utaf, drifva
(spela) Gäck med = Deensch drive Gaek med.
Met d e g e k k e n k r i j g e n d e k a a r t kan vergeleken worden: jo argere Skalk,
jo bedre Lykke (D.N.E.)
Ons h e t g e l a g b e t a l e n is betale Gildet (D.N.E.) en in het Zweedsch betala
Laget.
Letterlijk is ons d e g e l e g e n h e i d b i j d e h a r e n g r i j p e n gelijk aan gribe
Lejligheden ved Haarene (D.N.E.).
Ons s p o t v o g e l (543) = Deensch-Noorsch Spögefugl en d e g e n a d e s l a g
= Naadestöd (D.N.E.).
De fig. beteekenis van sleben = ons g e s l e p e n (554) is in het Deensch-Noorsch
niet zoo ongunstig, zijnde = polished. Vgl. ook het Duitsche geschliffen!
In dezelfde fig. beteekenis als bij ons s p e k k e n komt
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in 't Deensch-Noorsch spaekke voor = eig. lardeeren. Zoo vindt men spaekke en
Pung (= beurs) en en vel spaekket Pung, bovendien nog komt 't voor in spaekke
sin Tale med Citater = doorspekken.
De verbinding t e g o e d (593) is in het Deensch-Noorsch tilgode met dezelfde
beteekenis als bij ons, bijv. (jeg har endnu) 100 Daler tilgode (hos ham); zelfs vindt
men göre sig tilgode = zich te goed doen, en ook holde en noget tilgode = to excuse
one. Vermeldenswaard is ook, dat Heinsius ook te quaad hebben gebruikt in de
Vermakelijke Avonturier.
Men vindt d e n r o o d e n h a a n weer in den röde Hane (D.N.E.) en ons
h a a n t j e d e v o o r s t e in: förste Hane i Kurven (Hid.)
Met h a a r zijn de uitdrukkingen voor het grijpen. Zoo heeft men o p e e n h a a r
= Deensch-Noorsch paa et Haar; ons g e e n h a a r b e t e r = ikke et Haar bedre;
ons (h i j ) h e e f t h a a r o p d e t a n d e n = har Haar paa Taenderne; verder is
e l k a n d e r i n h e t h a a r z i t t e n = sich in den Haaren liegen = ligge i Haarene
paa hinanden; ons m e t d e h a r e n e r b i j s l e e p e n te vergelijken met traekke
ind ved Haarene en ook haartrukken = far-fetched, terwijl men bij h a a r k l o o v e r
heeft Haarklöver, - klöveri, en - klövende.
Eigenaardig is het, dat het Zweedsch voor ons o p d e h a k k e n z i t t e n heeft
l i g g e n in ligga någon ständigt i Hälarna.
Een variatie op het thema h a l s o v e r k o p is 't Deensch-Noorsche over Hals
og Hoved, terwijl vaere om Halsen ons herinnert aan o m h a l s b r e n g e n (d e n
h a l s ?) en have paa Halsen aan ons o p d e n h a l s h a l e n , - ook nog is te
vergelijken bijv. faa en Feber paa Halsen, terwijl h a l s r e c h t is Halsret = power of
life and death (D.N.E.).
Ons o n d e r d e n h a m e r k o m e n is komme under Auktionshammeren.
In heel wat uitdrukkingen vinden we h a n d . Zoo ons m e t h a n d e n t a n d
nog in het mv., zooals bij Marnix: med
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Haender og Födder (vgl. manibus pedibusque). Ons v a n d e h a n d i n d e n
t a n d is fra Haanden (og) i Hunden, Zweedsch ur hand i mun. Verder d e e e n e
h a n d w a s c h t d e a n d e r e : Deensch-Noorsch den ene Haand vadsker den
anden = Duitsch Eine Hand wäscht die andere. De d o o d e h a n d komt voor in
overdrage til den döde Haand, en zijn h a n d e n v a n i e t s a f w a s s c h e n of i n o n s c h u l d w a s s c h e n is jeg vadsker mine Haender (i Uskyldighed). Een
parallel voor d e h a n d l e g g e n op is: laegge Haand paa noget of en, voor d e
l a a t s t e h a n d , laegge den sidste Haand paa, terwijl d e h o o g e r e h a n d
daarentegen is de r e c h t e r hand, dus paa höjre Haand = on the right hand (D.N.E.)
Zou in de uitdrukking i n d e h a n d v a l l e n wel aan ‘macht’ gedacht zijn? Men
lette op falder godt i Haanden = is handy. Letterlijk weer is haeve under Haender
ons o n d e r h a n d e n h e b b e n en underhaanden = privately, under hand, terwijl
ten slotte o p h a n d e n d r a g e n is baere paa Haenderne en h a n d o v e r h a n d
zijn parallel vindt in de scheepsuitdrukking Haand over Haand = hand over hand in
het Engelsch (D.N.E.), - waarmee de voorraad van paral lellen echter nog lang niet
uitgeput is.
De rijmverbinding h a n d e l e n w a n d e l vinden we in het Deensch-Noorsch
als Handel og Vandel en in het Zweedsch als werkwoordelijk hendiadys: handla
och vandla.
Ons d e n h a n d s c h o e n t o e w e r p e n is tilkaste en Handsken = to throw the
gauntlet, waar tegenover optage Handsken = take up the gauntlet (D.N.E.)
Ook het Deensch-Noorsch heeft h a r d t e g e n h a r d in den vorm haardt imod
haardt.
Met h a r t hebben we o.a.: har Hjertet paa Laeberne, hvad Hjertet er fuldt af, löber
Munden over med, enz.
Onze verbinding h a v e e n g o e d wordt aanéén geschreven Habengut. - Ouder
dan Plantijn is Ferguut 4676!
Ons s t r e n g e h e e r e n r e g e e r e n n i e t l a n g kan men letterlijk vertalen:
strenge Herrer regire ikke laenge (D.N.E.)
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In het Zweedsch komt de rijmverbinding h e g n o c h s t e g (752) ook voor nl.,
inom hägn och stägn, maar met de beteekenis van ‘ingetuind’.
Met d o o r d e h e k e l h a l e n (Duitsch durch-hecheln) is te vergelijken
gennemhegle = fig. lash, cut up (D.N.E.).
En in het Deensch-Noorsch en in het Zweedsch vinden we terug ons h e m e l
e n a a r d e b e w e g e n (Lat. coelum ac terras miscere?) als saette Himmel og
Jord i Bevaegelse en röra upp himmel jord, wat al zeer dicht komt bij de door Livius
gebruikte uitdrukking, bovenvermeld.
Met h e m e l ook nog i den syvende Himmel = ons i n d e n z e v e n d e n h e m e l ,
Eng. in the seventh heaven o.a. in den zeer modernen roman van R. Hichens, The
Green barnation p. 45: Lady Locke.... smiled. ‘He is in the seventh heaven’ she said.
Zeer aardig is: saette Hatten paa tre Haarene, ons d e n h o e d o p d r i e
haartjes zetten.
De Fransche uitdrukking faire la cour à is ook naar het Noorden nog verder
gedrongen, blijkens göre Kur til = pay one's court to (D.N.E.).
Zeer nabij de Duitsche dialecten komt het daaraan ontleende hulter til bulter,
Zweedsch huller om buller. Vgl. E. Jessen, Dansk Etymologisk Ordbog (Kjöbenhavn,
Hegel & Sön).
Talrijk zijn weer de uitdrukkingen met h o n d = Hund. Zoo den Hund, som gör (=
blaft), bider ikke.
Met het middeleeuwsche d e e e n w u l f d e n a n d e r e n n i e t m i s b i e t
klopt nog het Deensch-Noorsche: den ene Ulv aeder ikke den anden (D.N.E.).
Nog vindt men: mange Hunde er Harens Död (D.N.E.).
Ons h o n g e r i s d e b e s t e k o k is letterlijk: Hunger er den bedste Kok (D.N.E.)
Het woord h o o f d geeft vokske en over Hoved (vgl. 806), se over Hovedet (vgl.
807), beydde sit Hoved (vgl. 810), stöde en for Hovedet (vgl. 813), saa mange
Hoveder, saa mange Sind (vgl. 817), rende Panden (= voorhoofd) mod Vaeggen
(= muur) voor
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no. 815, terwijl met v o o r h e t h o o f d g e s l a g e n s t a a n te vergelijken is het
Zweedsche: det slog mig för hufvudet.
Voor b i j h o o g e n l a a g z w e r e n vindt men svaere höjt og dyrt. (D.N.E.)
Ons h o u d e n v a n is holde af en h e t h o u d e n m e t holde med en in dezelfde
beteekenis (D.N.E.).
Letterlijk weer m e t h u i d e n h a a r gelijk met Hud og Haar, Zweedsch met
hull oeh hår, terwijl voor o p d e h u i d g e v e n (variant p o k k e l ) in aanmerking
komt give en paa Pukkelen. (D.N.E.).
Met d e h u i k n a a r d e n w i n d h a n g e n komt overeen haenge Kappen (=
mantel) efter Vinden en met h u i l e n m e t d e w o l v e n is te vergelijken: man
maa tude med de Ulve man er iblandt.
Voor h e t i j s b r e k e n vindt men D.N.E. bryde Isen, terwijl ons g l a d i j s
voorkomt in bringe en paa Glatis en före en paa Glatis (glat Is) - dus zeer mooi te
vergelijken met het Duitsch.
Bij M e n m o e t h e t i j z e r s m e d e n a l s h e t h e e t i s ontbreken behalve
smede mens Jaernet er varmt (D.N.E.) ook de Fransche, Duitsche en Engelsche
parallellen.
Ons j a a r e n d a g , Fransch jour et an (Littré), Duitsch Jahr und Tag vindt men
terug in Aar og Dag = ‘a year and a day’ in juridischen zin, maar ook = langen tijd
(D.N.E.). Verder heeft men die verbinding ook in mellem Aar og Dag = in the course
of a year (D.N.E.)
Met j a kent het Deensch-Noorsch Jabroder naast Jaherre en het Zweedsch
jabror, wat dus mooi klopt met ons j a b r o e r en Sartorius zijn J a h e e r .
Behalve in het hd. komt de naam J a n h a g e l eveneens voor in het
Deensch-Noorsch (E. Jessen Dansk Etym. Ordbog).
In fig. zin heeft ook het Deensch-Noorsch kige en i Kortene en het Zweedsch titta
i Korten.
In vorm en beteekenis is skaere alle over een Kam volkomen gelijk aan onze
uitdrukking en zoomede kant og klar (D.N.E.)
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Ons k a p o t komt als kaput voor in het Deensch-Noorsch met de beteekenissen:
ruined, done, dished, done for (D.N.E.) en k a p r i o l e n heeft ook al zijn weg verder
naar het Noorden gevonden blijkens de uitdrukking göre Kaprioler (D.N.E.); zoo is
het ook gegaan met rage Kastanierne ud af Ilden for en = de kastanjes uit het vuur
halen. Blijkens het Eng. to make one a cat's paw en to be one's cat's paw benevens
cat and monkey trick is de rol van den slapenden hond in andere verhalen de kat
toebedeeld. Men zie Murray in voce cat's foot, waar tevens uit blijkt, dat de aap en
de vos de eer van de slimheid te deelen hebben.
De k a t komt voor in de spreekwijzen köbe Katten i Saekken en i Mörke ere alle
Katte graa. (D.N.E.).
De Scandinavische parallellen voor: w a a r n i e t s i s , v e r l i e s t d e k e i z e r
z i j n r e c h t (953) zijn hvor intet er, har Kejseren tabt sin Ret (D.N.E.) en Zweedsch
der ingenting finnes att taga, der förlorar Kejsaren sin rätt, terwijl verder o m 's
k e i z e r s b a a r d s p e l e n is spille om Kejserens Skaeg (D.N.E.)
Ons w i j z i j n k i e t is nu ere vi kvit (D.N.E.) en met ons i n d e n k i j k e r
h e b b e n (970) is te vergelijken have in Kikkerten. De variant van 976: k i n d e r e n
e n g e k k e n z e g g e n d e w a a r h e i d vindt zijn parallel in af Börn og Narre
skal man höre Sandheden (D.N.E.).
Te vergelijken met d e k i n d e r s c h o e n e n o n t w a s s e n z i j n (978) is har
traadt sine Börnesko = (he) is past childhood (D.N.E.) Het Zweedsch heeft ook nog:
hafva trampat ut Barnskorna.
Letterlijk kan v a n k i n d s b e e n a f (979) vertaald worden door fra barnsben
(D.N.E.) en zoo: d e k l e e r e n m a k e n d e n m a n (922) door Klaeder skabe
Folk.
Van i n d e k l e m z i t t e n zijn nog te vermelden de parallellen: vi kom net i
Klemme der en bringe en i Klemme, waarnaast vaere i Knibe en han er slemt i
Knibe. Is de variant i n s l e c h t e l a k e n s z i t t e n niet te herleiden tot het
Fransche être dans de beaux draps?
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Aan ons o v e r d e k l i n g d o e n s p r i n g e n beantwoordt het Deensch-Noorsche
lade springe over Klingen = to put to the sword (D.N.E.).
Dezelfde beteekeniswijziging of liever -ontwikkeling als ons k n e v e l vertoont het
Deensch-Noorsche Prygl = Knippel = bludgeon, cudgel, in en stor Prygl = a thumping
fellow (D.N.E.).
Nog een parallel voor d a a r z i t 'e m d e k n o o p is det er Knuden, terwijl d e
k n o o p d o o r h a k k e n is hugge (= hakken) Knuden over = to cut the knot (D.N.E.).
Evenals wij hadden e e n k n o l v a n e e n v e n t , thans k n u l , heeft het
Deensch-Noorsch nog knold, fig. = bumpkin, boor (D.N.E.).
In het Deensch-Noorsch is v e e l k o k s b e d e r v e n d e b r i j (1044): Jo flere
Kokke, jo vaerre Saad = too many cooks spoil the broth = Duitsch: viel Köche
verderben den Brei.
Ons n a a r k o o i g a a n (1051) is ga til Köjs met dezelfde beteekenis. Eveneens
is give Köb volkomen hetzelfde als ons k o o p g e v e n .
Aan ons z i j n k o r e n g r o e n e t e n herinnert het Zweedsche: uppäta sin säd
i gröna blad (S.D.N.) en voor k o r e n o p z i j n m o l e n (1063) heeft het
Deensch-Noorsch: det er Vand paa hans Mölle, het Zweedsch: det är vatten på
hans qvarn.
Voor ‘afgewezen worden’ heeft men ook nog hun gav ham en Kurv ter vergelijking
bij 1065, waarbij ik tusschen haakjes nog vermelden kan, dat het Vlaamsche
b u i z e n en e e n b u i s k r i j g e n zeker wel iets te maken zal hebben met het te
Brussel gebruikelijke une buse voor iemand, die zakt bij een examen.
Ook het Deensch-Noorsch heeft onze verbinding k o r t e n g o e d (1066) = kort
og godt en ook t e k o r t k o m e n = komme til kort = come off a loser (D.N.E.), dus
volkomen weergevende de beteekenis ‘ergens bij verliezen’.
Het Joodsche kouscher is kauscher (D.N.E.) en in het Eng.
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ook cosher. Het Maastrichtsche equivalent is kouscher - niet met s op het eind!
Niet alleen in het hd. dialekt, maar ook nog noordelijker vinden we onze uitdrukking
i n i e m a n d s k r a a m t e p a s k o m e n als det passer ikke i hans Kram (D.N.E.)
In tegenstelling met het Nederlandsch en Duitsch heeft noch in het
Deensch-Noorsch Krybbebider, noch in het Engelsch crib-biter de figuurlijke
beteekenis van ons k r i b b e b i j t e r aangenomen.
Dat ook in de Scandinavische landen schulden ‘aangekalkt’ werden, blijkt uit tage
paa kridt (D.N.E.) en uit het Zweedsch pa krita = op crediet.
De k r o k o d i l l e t r a n e n zijn ook in 't Noorden bekend als krokodillegraad en
Krokodilletaarer (D.N.E.).
Met d e k r o o n o p 't w e r k z e t t e n is te vergelijken saette Kronen paa (D.N.E.)
en het Eng. to crown all....
Naast het Fransch en Duitsch mag ook bij 1108 aangehaald worden Krukken gaa
saa laenge til Vands, til den kommer hankelös hjem (D.N.E.)
De beide uitdrukkingen met k r u i t 1113 en 1114 luiden han har brugt alt sit Krudt
(D.N.E.) en han har ikke opfundet krudtet, terwijl het Zweedsch nog heeft - maar
eenigszins anders - han var icke (= niet) med när krutet fanns upp.
Voor k w a r t i e r g e v e n heeft Larsen give, bede om Kvarter (D.N.E.). In zijne
niet altijd betrouwbare Dictionary of Phrase and Fable geeft Cobham Brewer een
andere verklaring van deze uitdrukking: ‘It originated from an agreement anciently
made between the Dutch and the Spaniards, that the ransom of a soldier should be
the quarter of his pay’ (Dr. Tusler).
Zeker is het vermeldenswaardig, dat de k w a s t in het Deensch-Noorsch Hans
Kvast heet (D.N.E.)

(Wordt vervolgd).
F.P.H. PRICK.
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Kleinigheden.
XXXI.
Daar is kwaad geld bij
zegt men van bezittingen of zaken, die met schulden bezwaard zijn. Te kwaad zijn
beteekende vroeger schuldig zijn. Bijv.:
Wij kennen altyd niet te kort koomen, want na dat ik gis,
Zo is 'er wel drie meer geld in als hy bij ons te kwaad is.

T. Asselyn, Melchior Baron de Ossekop, 1691, bl. 27.

Weerdin. Ghy gheeft my veel te cort: Aeght. Ick sal u borgh blijven voor 't ghene
noch resteert. Weerdin. T' is wel soo sal ick schrijven ses gulden, en daer by noch
ses schellinghen quaet.
De Bie, Bedroghe Giricheyt, bl. 38.
Waarschijnlijk komt deze beteekenis ook wel uit in de volgende plaats uit Van
Paffenrode's Hopman Ulrich, (Ged. bl. 108):
Ja om een quaad zesje zouden wy malkanderen heele emmers bloed aftappen.

K.P.
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XXXII.
In iemands schoot spreken,
d.w.z. iemand in de rede vallen. Schoot beteekent hier voortgang.
Hoor, miester, als jy in myn schoot spreekt, zo schei ik eruit, zie dan dat jy 't beeter
maakt.

T. Asselyn, De Kwakzalver, 1692, bl. 11.
Luister dan, wil jy het hooren,
Maar 'k beding eerst van te vooren,
Niet te spreeken in myn schoot.
e

Focquenbroch, Ged. 2 D., 1709, bl. 23.
K.P.

XXXIII.
Hobooke.
Gelijk wij iemand naar de Mookerhei wenschen, doet men dat in Antwerpen naar
de Hobooksche hei. Volgens Schuermans' Idioticon zegt men aldaar: ‘Ik wou dat
hij op de Hobooksche hei zat.’ Dit verklaart de volgende plaats uit de Klucht van
Hontghe bijt my niet, (1649, bl. 19):
Had daer is je gelt baes zy en begeerent niet,
En sy hebben aen my gelaeten het gebiet,
Dat hy sijn Dochter niet en begeert te verkoopen:
Jy moocht metie geit na hobooke loopen.

Een andere zeventiende-eeuwsche verwensching was naar het eiland Marken, dat
zelfs als een verblijfplaats van den duivel gold. Voorbeelden daarvan hebben we
vroeger gegeven in Noord en Zuid, XXI, 533.
K.P.
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XXXIV.
Zijn quast schuuren,
d.w.z. zijn biezen pakken, zich uit de voeten maken. Vgl. zijn piek schuren.
Maar ik schuur mijn quast, en sla een ander weg in.

J. Blasius, Dubbel en Enkkel, 1670, bl. 29.
Schuurme nou flux je quast.
En pakje van hier met je stukken.

Ibid., bl. 60.
e

Hiernaast bezigde men in de 17 eeuw ook schuuren gaan = schuiven gaan.
Ze meenen ze zellen te laat komen, ze slaepen voort bij,
Maar als de pot aangebrant is, dan gaat de Doffer schuuren en laat het Duyfje in de
ly.

M. Fokkens, Kl.v.d. Italiaanschen Schoorsteenveger, 1662, bl. 11.
Zie voor meer voorbeelden en de verklaring Stoett, Spreekw. bl. 470.
Leeuwarden.
K. POLL.
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Kleine mededelingen over boekwerken.
Handelingen van het Derde Nederlandsche Philologen-Congres,
gehouden te Groningen op Woensdag 2 en Donderdag 3 April 1902.
Medio Desember van 't vorig jaar zijn deze Handelingen in een boekdeel van 222
blzz. aan de congresleden rondgezonden. Daarvan bevatten 196 blzz. de
handelingen in engere zin; terwijl 19 blzz. worden ingenomen door een aan het
Congres aangeboden bijdrage over ‘De vergelijkende letterkunde aan onze
hoogescholen’ van Dr. H.C. Muller.
Ditmaal was voor 't eerst de ‘Linguistiek’ als afzonderlike sektie verdwenen, terwijl
e

de ‘Geschiedenis’ weer, zoals op 't 1 Congres, in z'n volle omvang - dus niet beperkt
e

tot de ‘Oude Geschiedenis’, zoals op 't 2 Congres - met de ‘Archaeologie’ éen
sektie uitmaakte. De redenen voor deze wijzigingen werden door de Voorzitter, prof.
Sijmons, in zijn ‘Openingsrede’ uiteengezet.
De centrale belangstelling van de Congressisten is deze keer zonder twijfel gericht
geweest op de grote vraag over ‘De wenschelijkheid van één algemeen doctoraat
in de letteren’. Het ‘Praeadvies’ van prof. Speijer, de daarop gevolgde ‘Inleiding’
van prof. Woltjer en de hieruit ontstane ‘Debatten’ met de bij akklamatie aangenomen
‘Motie’, waarin ten slotte de vraag bevestigend werd beantwoord, staan met gepaste
volledigheid in de Handelingen opgenomen.
Daarentegen is van het derde onderwerp uit de ‘Algemeene Vergaderingen’,
namelik ‘De ontwikkeling van het natuurgevoel onder ons volk’ door prof. Kalff slechts
een uittreksel gegeven.
In de sektie voor ‘Germaansche en Romaansche philologie’ zijn de volgende
onderwerpen behandeld: door dr. Bijvanck ‘Oude en nieuwe richting in de philologie’,
dat uit- en omgewerkt als bijdrage in De Gids verschijnt (begonnen in 't
Januarie-nummer 1903); door prof. Boer ‘Eene episode uit den Béowulf’; door dr.
Kossmann ‘Die Musik
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als Hilfswissenschaft der Philologie in Bezug auf das mittelalterliche Lied’; terwijl
ook de fonetiek weer tekenen van leven gaf door de voordrachten van dr. Leviticus
over ‘Wat behoort tot het gebied der phonetica?’ en van prof. Gallée over ‘Duur en
toonshoogte van Nederlandsche klanken en lettergrepen’.
De gelegenheid om de ‘paedogogiese sektie’ te kunnen bijwonen, was voor
belangstellenden in de andere sekties ten dele beperkt: de tijd dwong er jammer
genoeg toe. De onderwerpen, in deze sektie behandeld, waren anders belangrijk
genoeg en er is ook, dit moet erkend worden, veel belangstelling voor getoond.
Prof. Heijmans heeft erin gehandeld over ‘De philosophische propaedeusis op de
hoogste klassen der gymnasia’; dr. Damsté over ‘Sport onder onze gymnasiasten’;
dr. Gunning over ‘De inrichting der “Gymnasial-Seminare” voor de praktische vorming
van leeraars’; dr. Vinkesteijn over ‘De aankweeking van het nationaliteitsgevoel op
het gymnasium’; en eindelik van den Bosch over ‘Methodologie van het onderwijs
in de Nederlandsche taal’.
Ziedaar wel het belangrijkste voor de moderne philologen, waarbij mischien nog
een paar historiese onderwerpen uit de sektie voor ‘Geschiedenis en Archaeologie’
waren te noemen. Maar die horen toch eerder in een vaktijdschrift voor geschiedenis
thuis.
Het volgend Congres in 1904 te Utrecht! T.

Inhoud van tijdschriften.
Nieuwe Arbeid, 1e Jaarg., Afl. 1 en 2, Jan. en Febr. 1903 o.a. J o h . B a k k e r ,
Eene Jeugd. - V i c t o r d e M e y e r e , Elegieën. - W. G r a a d t v a n
R o g g e n , Van het jonge Leed; Benedicta tu; In stillen Nacht; Van blijde Minne.
- J. T e r s t e e g , Rust. - P o l d e M o n t , En Halewijn sprak. - J. J a c .
T h o m s o n , Herfstmelodieën. - A d . H e r c k e n r a t h , Gedichten. - F r a n s
B u i j e n s , Holmgang. - M. B l o k z i j l , Van de Elven. - K. v a n d e n O e v e r ,
Verzen. - O.M.K. d e L a e y , Verhangen. Dr. R e n é d e C l e r c q , Dichter
Guido Gezelle als Volksman. - A n s S a l o m o n s , Avond; Porta Westfalika;
Liefde verloren; Droom; Inhuldiging; Wanhoopsnacht. - R i c h a r d t d e
C n e u d t , Allerheiligen. - A r y D e e l e n , De Meezenvangers. - T h e o F o c k ,
A.A.J. Daalmeijer. - C. E e c k e l s , In stillen nacht. - V i c t o r d e M e i j e r e ,
Over den hedendaag-
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schen Roman. - P. van S o n s b e e c k , Ontgoocheling; Morgen. - Ed. T h o r n
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Methodologie van het moedertaal-onderwijs in de eerste klasse
1)
H.B.S. en gymnasium .
Wanneer ik met een leerling op een bepaald terrein van werkelikheid ben en goed
onderwijs: dan verkrijg ik twee dingen: ik leer dit jonge wezen waarnemen, ik oefen
hem in vergelijken en onderscheiden, ik leer hem zelf te vinden: en àldùs kòmt hij
tot bewustheid van geestelik vermogen in hem, hij leert z'n intellektuele krachten
gebruiken, zelfvertrouwen ontstaat in hem, ik doe het mijne dat hij mogelik op de
weg van de steeds voortschrijdende ontwikkeling van zijn individualiteit zal geraken.
Dit is het eerste dat ik op een bepaald terrein van werkelikheid goed onderwijzende,
verkrijg. Het twede is: mijn leerling zal verstánd krijgen van deze werkelikheid, hij
zal zèlf zich, gaande aan mijn hand, een aantal juiste begrippen verwerven, hij zal
kennen en niet mis-kennen, en overeenkòmstig zijn weten van de aard dier dingen,
zal hij leren handelen.
Een zeer voornaam terrein van werkelikheid is de Taal. Natuurlik niet de taal van
26 zwarte letters en van ‘ik word met een d maar hij wordt met dt’ - niet die Taal
bedoelen we. Ieder wezen heeft terrein van Taal in zich. Maar in geen twee wezens,
al behoren ze ook tot hetzelfde gezin, al zijn ze ook van 't zelfde geslacht en al
verkeren ze ook in 't zelfde ontwikkelingsstadium is dat terrein het-
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Voordracht gehouden op het Philologen-Kongres, Pasen 1902, te Groningen.
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zelfde. In elk wezen verkeert de Taal voorts in een onafgebroken veranderen. Nu
heb ik hier een klas van 18, achttien jongens van 11-14 jaar: daar zijn onder zòveel
Gouwenaars, niet uit dezelfde kring, zòveel van de kant van de Lek, zòveel van
Gouwerak - Moordrecht - Zevenhuizen, de Rotterdamse kant; zòveel van Noordeliker:
Waddinxveen, Alfen, Boskoop, Bodegraven; en zoveel van Haastrecht, Hekendorp,
Oudewater, Woerden, de Utrechtse kant. Als norm zit in al die jongens het Algemeen
Beschaafd: dit is te zeggen ‘er is in hun een zich ontwikkelend gevoel en besef
daarvan, verschillend weer bij allen, zeer verschillend, maar bij allen zich allengs
verscherpend en uitbreidend.’ Laten 't allemaal kinderen uit de middenstand zijn:
allen wassen ze dan op uit mìn of mèer beschaafde Volkstaal. Het terrein nu waarop
ik mij als Onderwijzer aan Kweekschool, Gymnasium en H.B.S. te begeven heb met
mijn leerlingen is àl dàt terrein van Taal dat in hun allen bij elkaar gezamenlik is,
mèt het terrein van taal in mij, en het beste geval is, als mijn eigen taal zich uit de
Volkstaal onder verschillende invloeden ontwikkeld heeft. Ik zeg zelfs: die geen
begrip en kennis heeft van dialekt (in de gewone engere zin), van de taal-krìngen,
van de individualiteit van àlle Tààl, van de manier waaròp eindelik de ϰοινὴ in
werkelikheid bestaat, - die kan ook géén goed taalonderwijzer zijn: wij spreken hier
immers van de onderwijzer van de Moedertaal en wij hebben als beginsel gesteld
dat in dit Taalonderwijs de jonge mens scherp waarnemer en schrander oordelaar
worden moet, èn - verstand van taal moet krijgen, in de loop van zijn leven zèlf
allengs meer en meer - autoriteit voor zijn eigen taalgebruik moet worden. Een
algemeen onderwijsbeginsel dat ik hier als aangenomen onderstel, is: dat alle
werkelike ontwikkeling geschiedt aan de concrete enkele dingen, aan de dingen-zelf.
In een klas van een kleine twintig jongens heb ik dus altijd voorhanden een
onuitputtelik materiaal. Greift nur
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hinein! Die jongens die ik krijg, verkeren alle zonder onderscheid in het idee, min
of meer bewust, dat ‘het Nederlands’ iets is buiten hun, vàn buiten te ‘leren’, en dat
het iets is voor hun allen gelijk, en wèl iets samengesteld uit 26 zwarte letters, met
krijt geschreven is het wit - behalve noch de hoofdletters. Met een maand of vijf zijn
ze allemaal uit dit idee uit en ze weten òòk wààr of ze uit zijn, en het idee van de
werkelike Taal is ìn hun. Maar daartoe nu is het niet voldoende dat men hun op een
goeie keer eens zegt: ‘Jongens Taal is klank’: uit een dode formule werkt geen
kracht en wordt geen leven, begrip en wetenschap geboren. Toch is wat ons
Moedertaal-onderwijs aangaat de grote, eerste vraag niet: ‘wat is nu Methode?’ maar: ‘wat moet bereikt worden’ en ‘waarààn moet ik onderwijzen,’ ‘wat is mijn stof.’
De stof gegeven, de Taal in haar werkelike bestaan, vindt ieder die begrip van Taal
heeft en van jongens houdt, de methode van zelf.
Voor alles moeten de leerlingen begrip krijgen van spraakklanken. Ik behandel,
met strottenhoofden in natura en met de Atlas van Heitzmann, de spraakorganen;
dan al het elementaire dat nodig is om eindelik een overzicht te krijgen van de
gemiddelde spraakklanken van 't Beschaafd Nederlands. Hierbij verzuimen we niet
ons te overtuigen dat er heel wat andere zulke klanken, klinkers en medeklinkers,
mogelik zijn en ook werkelik voorkomen. En we zorgen wèl, niet in de mening te
raken alsof alle beschaafde Nederlanders, alsof ook wijzelf, een bepaalde klinker
of medeklinker presies op dezelfde manier altijd voortbrachten. En zo laten we ons
ook goed duidelik worden, dat er tussen vele spraakklanken oneindig veel
overgangen zijn en vergeten niet de betrekking van klinkers en medeklinkers
onderling te beschouwen. Wij doen dit alles zonder boek, want het boek is, van veel
onderwijs, de boze geest die de leerlingen maakt tot dogmatiese van-buiten-leerders
en die veel onderwijzers verhindert dat ze ooit docènten wòrden. Goeie afbeeldingen
zijn hierbij evenwel

Taal en Letteren. Jaargang 13

148
van groot nut en zo lang er geen even voortreffelike grote school afbeeldingen zijn,
mag men hiertoe geloof ik gerust voor alles aanbevelen die in Otto Bremers Phonetik
voor de Grammatiken Deutscher Mundarten. Sinds jaren is mij gebleken, dat de
spraakklanken een allervoortreffelikste leerstof zijn: heel de klasse is daarbij in
beweging (heel wat anders dan de welbekende immobile schoolorde): houdt jongens
bezig met de spraakklanken van hun mond - en voor de orde hoeft u apart niet meer
te zorgen: want als de leerstof goed is en de leraar deugt, zijn jongens die noch niet
tot moes gedoceerd zijn, zeer begerig om te leren.
Hebben we ons een maand of vier hiermee bezig gehouden (natuurlik is er meer
gedaan, veel meer), - dan gaan we over tot de transscripsie. In de transscripsie
gaan wij nu begrip en voorstelling van de eigenlike taal-uiting, van 't werkelike
spreken krijgen. Transscripsie nòèm ik: hier zijn zinnen eenvoudig, goed Nederlands
op de gewone manier gespeld: geef je rekenschap in wèlke klankvorm de woorden
in deze volgorde van je lippen komen in je gewone dagelikse manier van spreken:
en schrijf dit stukje taal àldus op: bedenk daarbij of dit en dat zich ook op meer dan
ene manier voordoet: en let vooràl op de verschillen die je krijgt, als je taal radder
of minder rad is. Deze transscripsie nu doen wij niet maar eens enkele maal, maar
wij doen het veel: een tijd lang geregeld tweemaal per week. Bij kleine stukjes geef
ik het als huiswerk en dan doen we 't in school samen op bord. Ieder die de oneindige
verscheidenheid van de taalvormen kent, zal enigszins beseffen wat een rijk
botaniseren dit wordt, en met zulk een klasse van jongens als ik beschreef, en wat
een niet te vervangen school het zijn moet van attent zijn, onderscheiden, opmerken,
nagaan, krities proefnemen, waarnemen en konstateren. Maar van de eerste
transscripsie af zien we de enkele feiten zich groeperen en allerlei algemene
verschijnselen vallen ons in 't oog: zò b.v. het ontstaan van stemhebbende
medeklinkers in de
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plaats van stemloze, ook andersom; 't uitblijven van articulaties in verschillende
gevallen; sòòrten van assimilasies; verschillende werkingen van het accent: en
terwijl we vòòrts van de verworven kennis van de spraakklank-tiepen uit, al deze
taalformasie, voor zo ver in ons bereik, trachten te verklaren, komen we uit ons zèlf
tot het inzicht dàt taal verànderlik is en zèlf ontdekken we Taal-veranderings
oorzaken.
Mijn jongens moeten werkelikheid hebben om zich aan te oefenen en zij moeten
verstand van taal krijgen. Wij willen dus noch meer van taal weten dan enkel het
fonetiese. Wij gaan zien wat dat is wat onder de naam van Spraakkunst of
Grammatika afschuwelik voor ons geworden is. Nu moeten wij eerst weten wat een
woord is. Een woord is iets heel biezonders en dit moet men de jongens zo doen
merken, dat ze zich verwonderen. Intellekt van 13 jaar is noch van nature filosofies.
Wij gaan dus vinden wat een woord is, maar wij vinden eerst het woord dat teken
is voor een groep van zo en zo gelijksoortige dingen, het begripswoord. Wat is het
nu aardig dat wij met die woorden die algemeen zijn, toch spreken van de biezondere
en de enkele dingen. Wij moeten zien hoe dat kan. Nu gaan we in stukjes taal, in
zinnen, al de woorden na. En nu ontdekken we woorden die niet zijn teken voor
groepen van gelijksoortige dingen. Wij ontdekken die allermerkwaardigste kleine
neusklanken: ik wil te kennen geven dat ik denk aan één van de mannen, aan één
van de tafels maar ik laat het individueel onbepaald: n-man, n-tafel, n-neger: horen
we die n wel altijd? Nu zitten we allemaal proef te nemen. En daar hebben we iets
anders: slapen is een begripsteken maar wij hebben het in den regel niet over het
slapen in 't algemeen: hier komen wij nu geloof ik op het spoor hoe zich dit algemene
teken verbiezondert: slaap, sliep: dat ene woord bestaat in noch weer verschillende
vormen, laten we eens nagaan hoeveel: nu zien wij meteen hoe het individuele
slapen wordt uitgedrukt, er gaat ons ook een licht op, wat die zogenaamde
voornaamwoorden
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eigenlik zijn. Die vormen van slapen nu en die voornaamwoorden en dat 'n, dàt zijn
grammatikale woorden en grammatikale vormen. Grammatika is mooi. Vroeger
vonden we al die woordjes en vormpjes gewoon en vervelend, en ze waren zo duf,
grammatika was geleer uit een boek; wij wisten niet dat het ook iets uit de natuur
was. Nu staan we alweer midden in 't veld en botaniseren, in velden van in niets te
kort komende geestelike oefening, ver rondom om ons.
Als wij nu besef hebben wat grammatika is, gaan wij grammatika dòèn. Maar het
spreekt van zelf dat wij de grammatica die in ons is, niet meer behoeven te leren.
Het spreekt òòk van zelf dat met het systeem van de grammatika alleen maar
taalkundigen te maken hebben. Wat geen grammatikus hoeft te worden, behoeft,
als ik me eens een woordspel veroorloven mag, alleen maar taal-kundig te worden:
En daarvoor nu is maar nodig, dat iemand eens eenmaal ziet wàt grammatika is,
grammatikale dingen zelf eens behandelt, zelf eens een stukje systeem helpt
bouwen. Dit nu doen mijn leerlingen. Ik doe dus niet ‘de Nederlandse Grammatika.’
Ik heb mijn capita selecta, langzamerhand krijg ik er meer. Dit jaar neem ik weer
eens het artikel en het demonstrativum en de vormen van substantief en van
adjectief. Met de overgeleverde dogmatiek hebben we hierbij natuurlijk niet
rechtstreeks te maken. Wij gaan al doende zien, wat daarvan ààn is. Zie de
uitgewerkte hoofdstukken nieuwe Grammatika in mijn ‘Lees- en Taalboek voor de
eerste klasse, Tweede druk’. Maar wij gebruiken geen boeken; wat zou hier een
boek? Wij botaniseren, wij zoeken, wij vinden, wij bekijken en vergelijken en schiften
en rangschikken, wij zijn opnieuw weer de ontdekkers van de grammatika. Wij vinden
ook ‘uitzonderingen’. En vele vragen komen bij ons op, wij moeten ons telkens
verwonderen over dat schijnbaar grillige zo en niet anders zìjn van de dingen, wij
voelen dat er verklaard moet worden, wij begeren verklaring. Dat taal
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verandert, weten we al, immers uit de transscripsie. We weten al dat taal
geschiedenis moet hebben. En zo komt dan de taal-històrie aan het woord! - maar
nu is die taal-historie geen zaak van dorre en anekdote-achtige geleerdheid
(etymologietjes aan jongens vertellen en zo!), - die is nu ook verklarende leer van
het Leven. En als we dan eindelik ons lidwoord klaar hebben (daar is heel wat aan
vast!), dan slaan we de beschrijving in ‘Lees- en Taalboek’ op en herlezen wat wij
zelf hadden opgespoord. Ik heb menige jongen die te goed was voor onze ellendige
School, vijfjesman net als de grote rest, dan horen zeggen: ‘Meneer wat is dat nu
mooi’: ‘waarom?’ - ‘omdat dat allemaal ook werkelik zo is en omdat je 't zelf allemaal
kan vinden.’ Ik herhaal dat intellekt van 13 jaar scherp en filosofies is. Dit wens ik
hierbij noch op te merken: hoe meer verschillende elementen in de klasse hoe beter,
want buiten de geestelike oefening is het ons wel vooral om het Algemene, de ϰοινὴ,
te doen, maar hoe meer verscheidenheid van verwante taal voor den dag komt,
hoe beter de oefening. En het mooiste is als tussen al dat verschillende Hollands
ook het Saksies is vertegenwoordigd, aardig als de meester een Saks is, zeg een
Zwollenaar, en er is behalve hem noch een Steenwijker aanwezig. Ik verzeker u
dat het stoffelik bijvoeglik naamwoord, Hollands en Saksies vergeleken, en
geformuleerd het hemelsbrede verschil en dan de ouwe geschreven vormen van
daar uit beoordeeld, ik verzeker u dat het een prachtig hoofdstuk is.
Wij doen grammatika in drie verschillende lessen. In de eerste plaats van 't begin
van de kursus af als wij hebben: ‘het schrijven van de taal’ (wat men vroeger ‘Taal’
noemde). Voor het goed-schrijven heb ik de Oefeningen van Cosijn-Zuidema, waar
veel goeds in staat. Die Oefeningen doen wij in de hoofdzaken naar 't ouwe gebruik,
behalve dan zulke dingen als ene, een met een apostrofetje, mijnen, den in de derde
naamval meervoud; maar wèl, met het oog op het welzijn van de jongens: Ik zag
den vermetelen jongen op den
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middelsten balk zitten. Maar, bij deze schrijf-oefening doen wij nu kritiese grammatika:
wij behandelen zo b.v. het spraakkunstige geslacht. In de oefeningen over sterke
en zwakke werkwoorden doen wij ook het grammatikale hoofdstuk daarvan en dat
is een goeie gelegenheid om over psychologiese taalverandering te spreken; ik doe
dat in 't begin al omdat analogie formasie later telkens voorkomt. - Dàn doen wij
grammatika in de transscripsie. Een jaar later dan weet een halve klas u noch presies
te vertellen hoeveel vormen voor elkander we vonden, in een ware verheuging des
harten van blij gedenken komt het op een keer door ik weet niet welke aanleiding
op eenmaal weer voor den dag, en opgewonden hoor je die aardige vormen van
lekaar, enkaar, menkaar weer ophalen; - en niemand is het vergeten hoe we toen
aan onskaar en jekaar en erkaar: ‘we gingen met onskaar slootjespringen’. ‘jullie
gingen met jekaar een eindje lopen’, ‘ze gingen met erkaar naar huis’ - hoe we
daaraan verwonderend ontdekten, hoe mooi die grammatikale elementen ontstaan
die in het beruchte vervelende boek Spraakkunst gewoonweg achtervoegsels heten:
Waren het nu niet de interessantste natuurdingen geworden? Aan zulke 40 vormen
voor het schoolse ‘elkander’, als die van alle kanten komen, en noch een en noch
een, en eindelik als iedereen denkt dat ze er zijn, op eenmaal dat prachtige onskaar,
jekaar, en erkaar waarlik op de koop tòè, - daar haalt een hele klasse met de gewone
welbekende jongens, 5-jes mensen in het staande schoolsysteem (5 is even
voldoende) maar wààrlik van nature geen 5-jes mensen, heel zo'n klas haalt er zijn
hart aan op. En ik zou van veel leerzamer dingen kunnen vertellen. - Eindelik in 't
laatst van de kursus hebben we die stelselmatige grammatika-lessen van straks.
In de eerste klas is ook praktijk van lezen en schrijven. Misschien zegt iemand:
‘daar komt het maar op aan!’ Ik denk anders, maar ik zal nu niet anders antwoorden
dan: wilt u iemand brengen tot goed lezen en schriftelik gedachten-
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uiten, maak hem voor alles, zijn taal bewust, maak hem horende. Bouw de school
van lezen en schrijven op de grondslag van de klank en wij krijgen een volk dat
metterdaad lezen en schrijven kàn. Al dat slechte en nare geschrijf: de koopmansen keukenmeid-brieven, de curiosa in de kranten meegedeeld ten vermake, een
macht van zulke kranten-zelf en de opstellen van de eindexamens bewijzen ook
dit, dat de mensen niet hebben leren horen: zij zouden voor goeie taal een maatstaf
in zich zelf kunnen hebben - maar ze zijn met schrijftaal in de war gebracht en zijn
zònder maatstaf. Al had ik nu niets anders gedaan dan spraakklanken en
transscripsie, dan zou de eerste klasse waarover ik u onderhoud, toch goed op weg
zijn om horende te wòrden. Maar alle taal (ik heb het altijd over de taal bij
uitnemendheid), alle taal bestaat in ritme. Die de klanken hoort in hun ritmen, die
eerst hoort de ganse taal. En wij moeten dus oor en gevoel voor 't ritme krijgen, en
dit kan men oefenen, en opdat de oefening vruchtbaar zijn zal, moet er ritme ontleed
worden, er moet enig weten komen van klemtoon en pauze, van tempo en muzikaal
accent, van daling en rijzing en zweving. Wij noemen dit òèfenen ‘accentueren’ in
de klasse, of ‘accentoefening,’ en alle jongens houden er van. Het is iets zeer
eenvoudigs van verbazende nuttigheid, maar het moet met lust gebeuren en.... veel,
en lange tijd, een goeie tijd altans, geregeld. Ik versta er onder: hier zijn een paar
bladzijden proza (de poëzie blijft hier van zelf buiten, is trouwens helemaal geen
materiaal voor de laagste klassen): gewoon natuurlik proza dus, na verwant aan de
jongen z'n taal; tracht, wetend wat er in staat, die goed te lezen, en accentueer met
je potlood alle syllaben die voor je gevoel noch al uitkomen. In mijn onderwijs is dit
iets heel voornaams en ieder taalman zal dit begrijpen. Wat ieder luisterend en stil
lezend, het meest van de taal bewust wordt, dat is de gewone klemtoon. Laat nu
het gevoel voor de variatie van de klemtonen zich maar verscherpen en verfijnen,
en laat de leraar maar menig
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aardige zin en menig zinsverband klassikaal ritmies laten luisteren en beschouwen
en ontleden, - en het volle ritmiese gevoel zal zich gaan ontwikkelen. Echt innerlik
houdt de jongen zich met de te accentueren stukken taal bezig. Is het niet opmerkelik
dat er jongens zijn die geheel uit zich zelf beginnen met hun òpstellen doorlopend
te accentueren? Ik ben van mening dat voor veel individuen de weg tot dat ware
schrijven waarbij het oor dikteert, immers onderscheidt, oordeelt, goedkeurt en
wraakt, over de accentoefening loopt.
Wel onderscheiden moeten we nu accentueren en lezen leren. Want heel veel
jongens lezen hardop slecht en ze accentueren heel goed, d.w.z. ze lezen innerlijk
goed. Het zogenaamd slecht lezen heeft hele bizondere oorzaken, het ligt maar
zelden aan het begrijpen.
Tans over de leesles. Het lezen dat in de ouwe praktijk, uitvloeisel van verkeerde
begrippen en gebrek aan begrip, geleerd wordt, is slecht. Die meent dat het te veel
gezegd is, die stelle een enquête in op eindexamen. Ik kan er nu niet bij stilstaan
en mag het dus kortweg beweren. Nu kunnen alle jongens goed leren lezen, de
meeste heel goed en genoeg zeer goed; aan gèèn school hoeft slecht gelezen te
worden. Maar van zelf gaat het niet, het gaat niet volgens de sine-cure-methode
van ‘die volgt’ - ‘die volgt’, en ook niet volgens de amuseer-methode waarbij in het
spelen het leren vergeten wordt. Ik heb mij meer dan tien jaar toegelegd om uit de
nieuwe taalbeschouwing een onderwijs af te leiden, waarin mèt spel d.i. met oefening
die geest-verheuging is, elke jongen zal lèren lezen. Ik kan in zo korte tijd echter
die methode niet in biezonderheden beschrijven. Ik heb dat echter gedaan in de
afzonderlik uitgegeven Inleiding op het ‘Lees- en Taalboek voor de eerste klasse’
van mij en de Heer Meijer te Helmond; indien iemand mocht wensen dit geschriftje
te lezen, dan zal ik hem straks gaarne een exemplaar aanbieden. Ik zal mij voorts
beperken tot enkele principiële opmerkingen.
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Mijn eerste opmerking is (en ik hoop dat niemand deze waarheid voorbij zal lopen
omdat het een koe is): - Lezende moeten de leerlingen weten wat ze doen. De
jongen moet over het eenvoudige lezen van hem en zijn kameraden een oordeel
kunnen hebben, zo goed, niet èven goed maar zo goed als de Leraar. Tegen het
eind van het eerste jaar, moet de klasse in zijn geheel, verstand van lezen hebben.
D.w.z. weten moeten de jongens uit welke oogpunten hun lezen te beschouwen is,
wat eisen men zich moet stellen. Daartoe is nodig dat hun lezen dikwels methodies
voor hun beoordeeld wordt. Maar òòk: zullen die eisen regulatief in hun gaan werken,
dan behoren zij zelve zich in het beoordelen van lezen geoefend te hebben. Dit nu
is alles in het eerste jaar te bereiken.
Mijn twede opmerking: een eigenaardig feit is dat er op lagere en hogere school
veel te veel wordt gelezen. Waar goed gelezen wordt, is voor veel lezen geen tijd;
er wordt dan niet gearbeid. Het gewone veel lezen is naar de manier van ‘die volgt’
en het wordt allemaal ellendig sleur-gedoe. Er is hierop niet gewezen in die Inleiding:
hij is van 1896, en ik zag het toen noch zo niet in, ik maakte toen zelf ook noch meer
onkosten dan nodig is. Bij goed onderwijs is het, als de klàs goed is, geen vereiste
dat ieder dìkwels leest. Jongens van 13 jaar zijn zeer begrijpelike wezens, 't komt
er maar op aan dat ze weten wat lezen ìs, waar 't alzo aan kan haperen. Ook moeten
ze goed te lezen iets moois vinden. Gaat het hun ter harte, dan oefenen ze zich
zelve thuis, alleen, of samen. In de twede klasse wordt bijna niet anders gelezen
dan zo, dat ieder van tijd tot tijd zelf eens een stuk kiest, buiten het boek, en zich
dat thuis meester maakt: en dan heeft elk daarmee een hele tijd het woord alleen
in de klas en we luisteren allemaal. En ik durf zeggen dat die twede-klassen het
lezen verstààn.
Derde opmerking: Taal bestààt in persoonlike ritmiese rede en van die echte taal
moet het Lezen uiting zijn. Goed lezen
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zal daaruit voortkomen dat men zich z'n taal als klank bewust is. En eerste beginsel
van Lezen is dus: Lezen moet Spreken zijn: ‘Spreek mijn Zoon opdat ik U zie!’ Ik
zeg niet dat alle Litteratùùr gewoon gespròken kan worden, - maar in de school
hebben we van dit beginsel uit te gaan. Er is geen ander. Het is echter niet voldoende
dat men het in de klas zo maar eens zègt.
Eindelik (want wààr is de tijd?) zal nu het lezen zo recht uit de jongen zelf
voortkomen, dan moet er lust zijn, en er moet vrijmoedigheid zijn en durf. Dit stelt
de eis van vrijheid van beweging, speelruimte. Pas op dus met boeien, verscheiden
boeien van ijzer moeten verbroken. Want elke schooljongen van deze tijd noch is
een geboeide geest. Er moet gesproken worden. De letters hier zwart op wit echter,
zijn niet de taal, het is spelling van taal; ik die lezen zal, heb niet maar die spelling
‘uit te spreken’, ik heb taal te geven voor spelling: en norm hierbij is wel het Algemeen
Beschaafd: maar dit niet uniformisties opgevat: de uniformistiese opvatting van de
ϰοινὴ is (daargelaten wat het uniformisme voor de verborgen artisticiteit van de
individuen, voor de kunst van de enkele en de schoonheidszin van de velen, en
veel meer noch dààrgelaten), - voor het eenvoudig lezen leren is zij bitter-verderfelik.
de

Indien iemand al in de befaamde XVIII eeuwse zuiverheid (die spookt noch!) het
ideaal zag, dan zal hij toch, ik zeg als opvoeder, moeten bedenken dat zijn leerlingen
groeiende wezens zijn. Het lezen van allen kan niet zòmaar in alles volkomen
beschaafd worden; - dit komt allengs, na de eerste klasse komt er een twede en
dan noch een derde. Veel jongens komen in het lezen ook niet tot werkelike uiting,
dan nadat ze zijn losgemaakt uit de boei van de geschreven ‘grammatikale vorm’.
Maar ook zal de Leraar, taalkundig, wèten: dat het Beschaafd als Beschaafd op
velerlei wijs geschakeerd is.
Bij het ‘eindelik’ van zoeven volhard ik. Ik mag niets meer van uw aandacht vergen.
Maar ik ben de eerste klas
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noch niet uit. Wij oefenen ons daar immers ook al in schriftelike gedachten uiting.
En dan komt de twede, en dan de derde - elk met z'n eigen bepaald program.
En dan komen verscheiden grote vragen. Of ik het onderwijs zoals ik dat schetste,
voor afgedaan reken? Ik antwoord: ik heb u enkel een vruchtbaar idee, een conceptie
willen geven. Ik heb zelf veel vragen noch. Ik zou tevreden zijn voor heden, indien
het mij gelukt was aan te tonen dat mogelik is een ondogmaties taalonderwijs dat
van de werkelikheid van de leerlingen zelf uitgaat, dat tot kennis en bezit van het
Algemene voert van de enkele dingen uit, dat dààrdoor is geestelike oefenschool
in vrijheid en blijheid, school die midden in het leven staat: school ook waarin geen
klove zal gapen tussen de wetenschap van de Leraar en zijn dagelikse praktijk.
Grote vragen, noch andere, zou ik willen stellen.
Behoort het Litteratuur-onderwijs niet te liggen in de lijn van het Taal-onderwijs?
Indien er artisticiteit ik zeg niet ‘gekweekt’ moet worden, ik zou het niet gaarne
zeggen, maar indien de artisticiteit, die in ieder mens is, in het Onderwijs moet gaan
werken, wàt heeft, van de eerste klas af aan, het Taal-onderwijs hiermee uit te
staan?
En moet nu het onderwijs in de drie eerste klassen van de vijfjarige H.B.S. en aan
de driejarige gelijk zijn? En moet het gelijk zijn aan Gymnasium en H.B.S.? Deze
vragen zijn ook van belang, met het oog op weer nieuwe wetten, - nieuwe
bevoegdheden en nieuwe examina. De vraag wat een leraar eigenlik kennen moet,
mag toch niet los zijn van de vraag: wat is onderwijs. wat is onderwijs in dit vak, en
de

de

de

hoe geeft men het? En in de IV , V en VI klas van 't Gymnasium, zal daar
voortgezet onderwijs zijn in Taal en Moedertaal? Indien wij eenmaal eindelik een
nieuw Gymnasium schiepen, welke plaats zou dan, naar de tegenwoordige
Taalwetenschap, toekomen aan het Onderwijs in de Moedertaal? Dit zijn allemaal
vragen òòk van methòde. Hoewel eerst vragen van beginsel. Want indien wij zouden
gaan spreken
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over methode, en wij vroegen niet vòòr alles: wat moet ik zien in dit jonge wezen,
mijn leerling, wat is ìn hem, wat is zijn entelechie, zou er iets goeds en schoons uit
hem kunnen groeien, en wij vroegen niet naar de voorwaarden van de menselike
ontwikkeling, Mijne Heren, - dan zouden wij bèter uit wandelen kunnen gaan.
G.
J.H.V.D.B.
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Uitgaven van De Génestet's dichtwerken.
(Zie p. 72.)
de

Voor ‘De Sint Nikolaasavond (ook opgenomen in de 2

uitgave van Eerste

de

Gedichten) zie men de 3 jaargang van dit Tschr. p. 299 vlg. en 365 vlg., waar
reeds verbeterd is het uitroepteken achter bedrogen IX, 47, 14 (ook I, II, V) in het
vraagteken van E.G. en juiste opmerkingen gemaakt zijn naar aanleiding van dien
dag IX, 61, 39 (ook V), gij ook, IX, 66, 12 (ook V), hier zoo, IX, 65, 26, welke lezing
ook in V te vinden is. Wanneer IX, 73, 20 in plaats van Waarmee staat ook in I, II,
V; eveneens den schijn IX, 73, 23 en I, II, V voor dien schijn en word ik IX, 73, 39
en I, II, V voor ik word van E.G.
Met de opmerking (T. en L. III, 324 en 365) over dienstbre geesten uit E.G., I, II,
V tegenover dierbre geesten IX, 54, 25 kan ik me echter niet verenigen. M.i. heeft
de dichter hier niet dit éne geval op 't oog, maar spreekt hij in 't algemeen: Zodra
ergens de schel op Sint-Niklaas de hooggespannen zinnen streelt, stromen knechts
of meiden (dienstbre geesten, zie ook Fantasio, Eerste zang XL: een oude, dienstbre
geest, ) met kadeautjes binnen. Zo geeft het een goede zin en is meteen verklaard,
hoe alle oudste uitgaven deze lezing hebben.
In IX, 47, 26 staat na moord een komma, die de andere uitgaven terecht niet
hebben en die aanleiding kan geven tot verkeerd begrijpen.
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Hij oordeelt - allen over alles - overal, IX, 52, 8 luidt in alle andere edities: Hij oordeelt
allen - over alles - overal. Zo begrijpen we het; we vinden een parallel in Jan Rap:
Jan oordeelt - alles, zonder vrees IX, 88, 1, 29.
Zijn eerbied en zijn gratie V en IX, 52, 27 is in de andere uitg. beter: zijn eerbied
of zijn gratie. 't Eerste voor de hooggeplaatsten onder de gedekoreerden, 't laatste
voor de minderen, zoals zijn koetsier, ‘die, uit zijn diensttijd, een medalje (had), en
dus een streepje voor bij 't overig “kanalje”.’
In V en IX, 54, 8 vinden we op een kanapé tegenover de andere uitgaven: op de
kanapé. Me dunkt, dat we hier de juiste lezing hebben en D e G. bedoeld heeft: op
de kanapé, waarop ze plaats genomen hebben. Zou men later misschien gedacht
hebben aan de twee sofa's uit couplet XVII, waarmee de dichter zijn zaal wil
meubileeren?
was aardig als geen IX, 57, 23 (ook V) is te herstellen in was zoo aardig als geen
van de andere ed..
Zo ook eer nog pleizier IX, 58, 4 in eer noch pleizier, wat in alle andere uitg. staat.
steeds IX, 61, 22 en V is te vervangen door slechts, zoals de andere ed. hebben.
De lezing van uit is enkel te vinden in E.G., tegenover nog uit IX, 63, 15.
V en IX, 69, 34 hebben ten onrechte heerscht voor heerschte der andere ed.,
terwijl E.G. alleen staat met de lezing een zakdoek voor haar zakdoek IX, 72, 22.
In V en IX, 74, 11 staat met godlijke talenten, waarvoor de oudere uitg. lezen van
godlijke talenten. De bedoeling is, dat de kunstenaar de rente van de hem door God
geschonken talenten aan zijn tijd en zijn volk betaalt.
Terecht is van zoo'n eerlijken borst uit E.G. later veranderd in door zoo'n eerlijken
borst IX, 60, 17.
In E.G. en I staat niet wijl, waarvoor de andere uitgaven hebben niet dat IX, 64,
5. De verandering is van weinig belang, maar onnodig.
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Taalkundige overwegingen bewerkten weer de verandering van die (E.G. en I) in
dien van de andere uitg. (IX, 48, 21).
deze dolk (E.G.) in dezen (IX, 59, 3).
welverdienden loon (E.G.) in welverdiende (IX, 63, 37).
gesten (E.G.) in gestes (IX, 64, 17).
zeg (E.G.) in zegt (IX, 66, 14).
de zalm (E.G., I, II, V) in den zalm (IX, 71, 32).
Cocanje van E.G. is later geworden Kokanje.
Een hoofdletter hebben gekregen Kinderheilige IX, 49, 20, Ridderstarren IX, 61,
34, Bisschop, IX, 62, 35. Oudheid IX, 64, 3 (in I nog: oudheid).
De komma in groet, der lieve dochter IX, 53, 37 ontbreekt in de andere ed. terecht;
ook is in IX alleen te vinden Jan Helmer's groote Natie 54, 18; de andere hebben
Helmers'.
In I en II staat jou tegenover you van de andere ed. IX, 54, 39 en 40.
Voor Laatste der Eerste (L.d.E.) heb ik de uitg. van 1861 (G e b r . K r a a y ,
Amsterdam) door D e G. zelf, met de genoemde ed. vergeleken.
kom en eisch van L.d.E. is in de latere uitg. geworden komenij, IX, 1, 39. Daardoor
is niet alleen de aardige etymologie verdwenen, maar ook het rijm verloren gegaan.
immers uit V en IX, 125, 2, 11 moet vervangen worden door immer, zoals de
andere uitgaven hebben.
IX, 129, 6 heeft Naar hooger, daar tegenover de andere uitgaven Naar hooger
dan, wat veel meer zegt: De godlike tonelen verheffen zijn ziel boven de purperen
wolkjes.
Zo is ook te herstellen de oorspronkelike lezing in IX, 133, 14: in de aarde, waar
alle andere uitgaven in die aarde lezen.
L.d.E. staat alleen met: Ik zie Uw weg, Uw liefde, Uw leiding, o mijn God! Toch
is het duidelik, dat we hier de goede lezing hebben tegenover I, II, V en IX, 134, 27:
Ik zie Uw weg, Uw leiding, o mijn God!
de

de

Noch erger is 't op pag. 141 der IX uitgave, waar evenals in I, II en V het 6
vers van Niet voor de Menschen is wegger-
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vallen. In L.d.E. luidt dit: Eenvoud voegt het rouwend harte;
Ook heeft de oorspronkelike editie enkel de goede lezing:
Vertroost ons, vernieuwt ons de kracht....
tegenover de andere:
Vertroost, vernieuwt ons de kracht. IX, 143, 1, 22.
In IX, 173, 31 is na zoet uitgevallen en rein, wat in alle andere uitgaven te vinden
is.
niets teeders dan V en IX, 177, 22 luidt in L.d.E.: niets teerders als, in I en II niets
teerders dan. Beide laatste lezingen geven de juiste zin.
IX, 180, 1, 10 heeft oogst en zegen, wat ook in V staat, maar in L.d.E., I, II terecht
luidt: oogst van zegen; dezelfde uitgaven lezen: 't diep geloof IX, 180, 2, 31 voor 't
diep gevoel van de oudere; de oudere lezing is ook de juiste in IX, 181, 37 ruischt
op, waar alle andere uitg. hebben: ruischt om.
in de diepte van L.d.E. en I is ook beter als in de verte der andere uitg. (IX, 184,
6). 't Laatste zou ons een te groot denkbeeld geven van de vissershut; 't eerste doet
het halfverlichte van ‘'t vertrek vol schaduwen’ duidelik uitkomen.
bedreigd uit V en IX, 186, 3 moet vervangen worden door bedreigt der oudere
uitgaven; zo ook ja IX, 189, 12 door je, wat in de andere ed. staat en het IX, 188,
18, dat een drukfout is voor hoe.
úw van L.d.E., I, II en V heeft in IX, 136, 7 zijn klemtoonteken verloren, evenals
alléen, dat in I, II, V en IX, 153, 38 alleen luidt. Dezelfde ed. hebben ook alleen IX,
161, 35 tegenover L.d.E. alléen; uw trots komt enkel in V en IX, 177, 25 tegenover
úw trots van de oudere uitg. In dezelfde ed. al IX, 159, 2, 12 voor ál van de oudere
en zoo IX, 144, 34 voor zóo.
De oudere lezing verdient ook de voorkeur in IX, 142, 25 niet meer te sterven.
Behalve in V, dat de lezing van IX heeft, luidt het: niet weer te sterven, wat zijn
verklaring vindt in het derde couplet: De knoppen gingen open, gereed te sterven
op den akker van 't gemoed.
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die steeds mijn deel mocht zijn! IX, 161, 36 is te vervangen door moogt zijn! Niet
alleen pleiten hiervoor alle oudere ed., maar de lezing van IX kent aan de kluizenaar
Antonius m.i. ook een ál te sterk besef van eigenwaarde toe, dat de dichter niet kan
bedoeld hebben.
Op de naam van de dichter Helmers schijnt een vloek te rusten: L.d.E. heeft
Helmers, V Helmer's, IX, 130, 27 en ook de andere uitg. terecht: Helmers'.
V en IX, 136, 2, 12 hebben 't spoor der dierbre schreên, waarvoor de oudere
terecht lezen: van dierbre schreên. Er worden geen bezoekers aangewezen: de
dichter drukt zich onbepaald uit.
Op dezelfde blz. vs. 16 hebben I, II, V, IX, des vreemden haard tegenover L.d.E.:
dees vreemden haard, welke lezing ik zou verkiezen.
Ook zou ik de oudste lezing (zijn Redders voetspoor) willen houden voor het
stijve: zijns redders voetspoor van I, II, V en IX, 158, 2, 5.
Het omgekeerde zien we IX, 160, 31. Hier heeft L.d.E. Geens menschen stem;
de latere uitg.: Geen menschenstem.
de lammergier uit L.d.E. en I is later geworden: een lammergier, IX, 175, 27. D e
G. zal wel op een bekend verhaal gedoeld en dus het bep. lidw. gebruikt hebben.
Jonge Roeping is in L.d.E. gedateerd 1855, later is dit 1856 (IX, 120) Kracht, dat
later de datum mist (IX, 121) is in L.d.E. gedateerd 1854.
I en II lezen Levensvoorwaarden, tegenover L.d.E., V en IX 134:
Levensvoorwaarde.
V en IX, 149, 9 lezen het hunkren tegenover de oudere uitg. haar hunkren, wat
stellig beter is.
de zwarte koets van L.d.E., I en II luidt later: een zwarte koets, IX, 151, 27. In de
de
4 jaargang van dit Tschr. p. 174 is de laatste lezing verdedigd; ik geloof, dat de
dichter een omschrijving gebruikt voor de lijkwagen en de oudere lezing de voorkeur
verdient.
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holle tres V en IX, 186, 4 is te veranderen in dolle tres der eerste uitgaven (Zie Noord
en Zuid, XXIII, 34).
De vorm wierd van L.d.E. is in de latere uitgaven geworden werd (IX, 151, 7 en
162, 6). Op beide plaatsen heeft de dichter de eerste vorm zeker welluidendshalve
gekozen in verband met 't voorafgaand bede.
Om dezelfde reden moet de lezing van L.d.E. hersteld worden in IX, 136, 1, 9:
Daar zijn we in 't nieuwe huis! wat ook de andere uitg. lezen tegenover L.d.E.: Daar
zijn we nu in 't nieuwe huis!
Zo is ook IX, 140, 35 met wie ik in 't zoeter leven te veranderen in: met wie 'k in
't zoeter leven, wat in alle andere uitg. staat, en IX, 153, 2, 30 meer dan eenige
tempelboog? in een'ge der andere ed. en sprak de dienstbare, trad binnen IX, 172,
35 (ook I, II, V) in de dienstbare en trad binnen van L.d.E.
Verbeterd is in IX, 121, 1, 27 verlatene (ook L.d.E., I en II), maar V verlaten.
Voor de interpunctie zijn opmerkelik de verschillende lezingen in:
IX, 116, 2, 32 land. tegenover land! der andere uitg.
IX, 117, 1, 16 stond! tegenover stond? der andere uitg.
IX, 124, 2, 31 meer dan eens, tegenover meer dan, eens der andere uitg.
IX, 125, 2, 35 vervielen! tegenover vervielen? der andere uitg.
IX, 136, 1, 32 deed; (ook I, II, V) tegenover deed! van L.d.E.
IX, 165, 2, 26 gezichtje? (ook I, II, V) tegenover gezichtje! van L.d.E.
IX, 194, 1, 14 vallen af! (ook I, II, V) tegenover vallen af; van L.d.E.
Daarentegen is de lezing van IX beter in:
126, 2, 26, repliek! (ook L.d.E. II, V) tegenover repliek? van I.
132, 2, 4 blinden! (ook L.d.E. II, V) tegenover blinden? van I.
135, 20 zijt! (ook L.d.E. II, V) tegenover zijt? van I.
Ter wille van de officiele geslachten en spelling zijn ook weer heel wat
veranderingen aangebracht, die niet alle ver-

Taal en Letteren. Jaargang 13

165
beteringen kunnen worden genoemd; zo b.v. traadt, IX, 137, 2, 12, (ook I, II, V)
tegenover: tradt van L.d.E., knaapje van den Mei! IX, 140, 1, 16 en ib. 2, 14 (ook in
I, II, V) voor de Meij! van L.d.E.; 't lied van Mei, IX, 140, 2, 15 (ook in I, II, V) voor 't
lied der Meij van L.d.E. (daarentegen bewaard in IX, 128, 1, 16: Kan men sterven
in de Mei? en 139, 1, 29 een jongentje in de Mei); naar den ploeg IX, 166, 27, (ook
I, II, V) voor de ploeg van L.d.E.; de Oost IX, 170, 12 (ook V) voor den Oost van
L.d.E., I, II; met den troost van hunne trouw IX, 181, 1, 17 (ook I, II, V) voor met de
trooste hunner trouwe van L.d.E.
Dit zal ook wel de reden zijn, waarom in I, II, V en IX, 173, 19 lei staat voor lag
van L.d.E.
Wat de hoofdletters aangaat, heb ik in geen enkele uitgave een systeem kunnen
ontdekken; het bezittelijk vnw. b.v., op God betrekking hebbende, plaatst de oudste
uitg. soms met een hoofdletter, de andere er zonder of omgekeerd. Misschien is uit
het handschrift van de dichter, dat ik voor de Leekedichtjens en de Nalezing hoop
te kunnen raadplegen, iets op te maken en dan zou het stellig aanbeveling verdienen,
ook in 't andere deel consequent D e G é n e s t e t 's manier te volgen.
(Slot volgt).
Rotterdam.
G. ENGELS.
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Aristoteles en Phyllis.
Dr. A. BORGELD, Aristoteles en Phyllis. Een bijdrage tot de vergelijkende
1)
litteratuurgeschiedenis. Groningen, J.B. W o l t e r s , 1902. f 1,90 .
Van den beroemden Griekschen wijsgeer Aristoteles werd in de Middeleeuwen en
later een avontuur verteld, hetwelk als een nieuw bewijs zou kunnen worden
aangevoerd, dat, zooals Bilderdijk zegt,
Vrouwenlist, zoo 't spreekwoord zeit,
Gaat boven alle listigheid.

Evenals Vergilius en tal van andere beroemde personen is ook Aristoteles het
e

slachtoffer van die listigheid geworden. Een Normandisch dichter uit de 13 eeuw,
Henri d'Andeli, verhaalt ons de geschiedenis als volgt in zijn Lai d'Aristote: Alexander,
de koning van Griekenland, heeft Indië onderworpen, maar houdt dan eensklaps
stil in zijn zegetocht. Wat is de oorzaak daarvan? De liefde, die macht heeft over
een koning, evengoed als over ‘le plus povre home, qui soit en Champaigne n'en
France,’ heeft ook Alexander weten te boeien. In de armen van de geliefde vergeet
hij alles. Zijn baronnen beklagen zich in stilte er over, maar durven er

1)

Het is op uitnoodiging van de redactie, dat ik deze ‘Selbstanzeige’ van mijn werkje geef.
Ik kan hier natuurlijk alleen de hoofdlijnen van mijn betoog aangeven. Voor
bijzonderheden en bewijsplaatsen verwijs ik naar het boekje zelf.
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niet van spreken. Aristoteles maakt zich tot hun tolk en wijst den koning op het
verkeerde van zijn gedrag, door al zijn ridders van zich te verwijderen ter wille van
een vreemde vrouw. Alexander belooft ten slotte, den raad te zullen opvolgen; hij
houdt zich eenigen tijd van de geliefde verwijderd, maar kan haar niet vergeten.
Eindelijk houdt hij het niet langer uit en zoekt haar weer op. Het meisje, dat al dien
tijd in droefheid heeft doorgebracht, vraagt hem naar de reden van zijn langdurige
afwezigheid en Alexander deelt haar mee, wat zijn leermeester hem gezegd heeft.
De toornige schoone zweert, zich op Aristoteles te zullen wreken. Alexander moet
zich den volgenden morgen bij een venster van den toren verbergen, dan zal hij
zien, dat ‘dialetique ne gramaire’ den oude voor bespotting zullen behoeden.
Den volgenden morgen, bij 't aanbreken van den dag, gaat zij, gekleed ‘en pure
sa chemise’, waarover alleen een ‘bliaut ynde gouté’, blootsvoets en terwijl haar
lange, blonde vlechten haar over den rug golven, naar den tuin en wandelt daar,
een liedje zingende, voor 't venster van Aristoteles heen en weer. Deze, die reeds
zit te studeeren, hoort die stem, sluit zijn boeken en staat op, om naar de liefelijke
verschijning te zien. Hij gevoelt, dat, hoe oud hij ook is, al zijn philosophie hem niet
beschermt tegen de liefde. Het meisje plukt intusschen bloemen voor een krans en
nadert zingende meer en meer het venster van Aristoteles, die geen oog van haar
afwendt. Als zij eindelijk, onder het zingen van een derde liedje, zich den krans op
't hoofd heeft gezet en onder het venster gekomen is, weet Aristoteles zich niet
langer te bedwingen en houdt haar staande. Hij verklaart haar zijn liefde; ‘pour vous,’
zegt de oude, ‘mettrai et cors, et ame, vie et honor en aventure.’ Zij toont zich niet
gebelgd over zijn woorden, maar beklaagt er zich over, dat zij de liefde van den
koning verloren heeft.
Aristoteles, zich beroepende op den eerbied en de vrees, die de koning voor hem
heeft, verklaart zich bereid, het
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kwaad te herstellen, maar vraagt daarvoor van haar een belooning. Zij veinst, hem
ter wille te willen zijn, maar vooraf moet hij haar een genoegen doen, ‘want’, zegt
zij:
Molt trés granz talenz m'est pris
De vous un petit chevauchier
Desus ceste herbe en cest vergier;
Et si veuil, dist la Damoisele,
Que desor vos ait une sele,
S'irai plus honorablement.

Aristoteles, geheel verblind, stemt er in toe en weldra kruipt hij ‘à quatre piez’ door
het gras, een zadel op zijn rug en daarop de schoone, die spottend een liedje aanheft.
Alexander, die van uit den toren de vertooning aanziet, komt nu lachende te
voorschijn en zegt:
Vous me féistes l'autre fois
De li veoir si grant defoiz,
Et or vous a mis en tel point,
Qu'il n'a en vous de reson point;
Ainz vous tenez à loi de beste.

Aristoteles weet zich handig uit de moeilijkheid te redden. ‘Sire,’ zegt hij, ‘nu ziet gij,
dat ik gelijk had, u te waarschuwen. Wanneer ik, die zoo oud ben, aan de liefde
geen weerstand heb kunnen bieden, hoeveel te meer zijt gij dan niet, die zoo jong
zijt, aan het gevaar blootgesteld?’ Lachend vergeeft de koning hem en Aristoteles
laat hem in 't vervolg om goede redenen zijn gang gaan.
e

Eveneens waarschijnlijk uit de 13 eeuw dagteekent een Middelhoogduitsch
gedicht van een onbekenden schrijver, dat met verschillende afwijkingen dezelfde
geschiedenis behandelt onder den titel Aristoteles und Fillis. Dit is de eenige redactie,
waar het meisje dien naam draagt.
Bovendien vinden we het verhaal, weer afwijkend, in een paar verzamelingen
van Latijnsche ‘exempla’, verhalen, waarmee de Middeleeuwsche predikers gewoon
waren, hun sermoenen op te luisteren en te verduidelijken. Deze verzame-
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lingen zelf zijn in iets lateren tijd bijeengebracht, maar de verhalen dateeren blijkbaar
1)
van vroeger .
Dit verhaal omtrent den ouden wijsgeer is zeer verbreid geweest; dat blijkt wel
uit de zeer talrijke latere bewerkingen en toespelingen, die we aantreffen in allerlei
talen: Fransch, Latijn, Catalaansch, IJslandsch, Hoogduitsch, Nederlandsch,
e

Italiaansch, Engelsch, Spaansch. Reeds in de 13 eeuw vinden we verschillende
keeren onze geschiedenis vermeld. Een van de oudste toespelingen wordt zeker
wel aangetroffen in het omstreeks 1225 uit het Latijn vertaalde Oudfransche gedicht
Pamphile et Galathée van Jean Brasdefer, de laatste, mij bekende bewerking van
e

de stof is uit de 19 eeuw, nl. de Opéra-Comique Le char van Paul Arène en
Alphonse Daudet (1878 opgevoerd), terwijl nog later het Middelhoogduitsche en
het Oudfransche gedicht in nieuweren vorm werden overgebracht, het eerste door
R. Baumbach in zijn Abenteuer und Schwänke, het laatste door W. Hertz in den
tweeden druk van zijn Spielmannsbuch. Onder de verschillende bewerkingen zijn
de dramatische de uitvoerigste, nl. eenige Fastnachtspiele en vooral de ‘Comedia’
van Hans Sachs: Persones, die königin, reit den philosophum Aristotelem. In het
Nederlandsch vinden we het avontuur verteld in een van de door Dr. S.S. Hoogstra
uitgegeven Proza-bewerkingen van het Leven van Alexander den Groote, terwijl er
ook melding van wordt gemaakt in het in 1528 gedrukte stuk De Stove van den
rederijker Jan van den Dale en in een der door E. Soens in de Leuvensche Bijdragen
IV, afl. 3, (1902), p. 199-368 afgedrukte Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns.
Een toespeling er op meen ik verder te mogen zien in een plaats uit Boendale's
Lekenspieghel. Met de door Maerlant in zijn Alexander genoemde Phillis zal echter,
naar 't mij voorkomt, niet de heldin van onze geschiedenis bedoeld worden, zooals
Prof. Te Winkel en

1)

Zie omtrent het voorgaande Hoofdst. I: De oudste Westersche redacties, p. 1-10.
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Franck aannemen, maar eerder haar naamgenoot uit Ovidius' Heroides.
Opmerking verdient nog, dat op een paar plaatsen (bij den Catalaanschen dichter
Guylem de Cervera en in de IJslandlandsche Virgilius-rimur) Vergilius de plaats van
1)
Aristoteles heeft ingenomen .
Een bewijs voor de buitengewoon groote populariteit der overlevering omtrent
Aristoteles is vooral ook te vinden in het feit, dat zij zoo herhaalde malen als motief
voor de beeldende kunsten en zelfs voor op de nijverheid toepaste kunst heeft dienst
gedaan. In steen gehouwen, in hout en ivoor gesneden, op linnen gewerkt, tot in
den vorm van waterkannen en zoutvaten toe, als glas- en wandschildering, als
omlijsting der titels van boeken, als onderwerp voor schilders, teekenaars en
e

e

graveurs, op al deze wijzen vinden we, van de 13 eeuw af tot in de 19 , de
geschiedenis voorgesteld.
Als beeldhouwwerk komt zij voornamelijk voor aan kerkelijke gebouwen, meest
in Frankrijk. Ook in de kerken zien we afbeeldingen er van, meestal in hout gesneden
aan de koorbanken op de zoogenaamde misericordiae (een soort van klampjes aan
den onderkant der zetels, die, wanneer deze opgeslagen zijn, tot steun dienen voor
de geestelijken, als zij moeten staan). Een voorbeeld hiervan vinden we ook in ons
land, nl. in de Groote- of Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Dordrecht.
Vooral moet vermeld worden, dat het onderwerp talrijke keeren, meest door
e

e

Duitsche, maar ook door Nederlandsche graveurs in de 15 en 16 eeuw is
behandeld, terwijl ook een Zuid-Nederlandsch schilder, C. van Savoijen, de
geschiedenis op doek heeft gebracht.
Herhaaldelijk heeft men de beide personen voor Socrates en Xanthippe
2)
aangezien .

1)
2)

De verschillende plaatsen worden besproken in Hoofdst. II: Latere bewerkingen en
toespelingen, p. 11-66.
Hoofdst. III: De overlevering van Aristoteles als motief voor de beeldende kunsten, p. 67-85.
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Wat is nu de oorsprong van dit verhaal? Ik heb trachten aan te toonen, dat we dien
in het Oosten, in Indië, hebben te zoeken. Zooals men weet, was men tot voor
eenigen tijd al heel spoedig geneigd, den oorsprong van vele sprookjes en
vertellingen in Indië te zoeken en ook te vinden. Indië was volgens Benfey en de
zijnen het vaderland van alle mogelijke verhalen, die in 't Westen in omloop waren.
Op deze theorie is een krachtige aanval gedaan door J. Bédier in zijn bekend werk
Les fabliaux. Volgens hem is het niet uit te maken, waar en wanneer die fabliaux
ontstaan zijn. Het is hier de plaats niet, op deze kwestie in 't algemeen verder in te
gaan. Belangstellenden verwijs ik bv. naar het belangrijke Gidsartikel van G. Busken
Huet (afl. v. Oct. 1902), dat ongeveer gelijktijdig met mijn boek verscheen. Ik ben
het volkomen met Huet eens, dat Bédier te ver gaat. Van sommige verhalen, en
naar 't mij voorkomt is toch dat getal altijd nog belangrijk, moet men wel Indischen
oorsprong aannemen. Dat nu is m.i. ook met de Aristoteles-geschiedenis het geval.
In de groote verzameling van verhalen en fabelen, bekend onder den naam
Pañcatantra, vinden we een overeenkomstig verhaal van Koning Nanda en zijn
minister Vararuci. De laatste laat zich op verlangen van zijn vrouw het hoofd kaal
scheren, de eerste moet, ook om zijn vrouw tevreden te stellen, zich een teugel in
den mond laten doen en als een paard hinniken, terwijl zij op hem rijdt.
De vernederingen, die koning Nanda en Vararuci ondergaan, worden, maar veel
uitvoeriger, ook verteld van een anderen koning en diens gunsteling en wel in een
paar Thibetaansche Buddhistische vertellingen, die op Indischen oorsprong wijzen.
Een paar andere Indische verhalen, die sommige schrijvers ook met onze
geschiedenis in verband hebben willen brengen, hooren hier m.i. niet thuis.
In het tweede der genoemde Thibetaansche verhalen waarschuwt de gunsteling
den koning voor de macht der vrouwen, dus geheel in overeenstemming met de
rol, door Aristoteles
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in de Europeesche overlevering gespeeld. In de laatste is alleen de vernedering,
die in het Indisch de koning zelfzich moet laten welgevallen, op zijn wijzen minister,
als straf voor diens waarschuwing overgebracht. Dien overgang nu vinden we
eveneens reeds in het Oosten, wel niet in Indië, maar in een paar Arabische
e

vertellingen, waarvan een uit de 9 eeuw. Deze bevatten dus reeds alle gegevens,
waaruit zich de Westersche redacties gemakkelijk konden ontwikkelen.
Vroeger beschouwde men, m.i. ten onrechte, den beroemden kruisprediker
Jacques de Vitry als dengene, die het verhaal van 't Oosten naar Europa had
overgebracht.
We zullen moeten aannemen, dat het verhaal op de een of andere wijze, die
moeilijk meer is na te gaan, uit Indië door tusschenkomst der Arabieren naar Europa
is gekomen, waar het avontuur op Aristoteles is overgebracht. In diens verhouding
tot den jongen Alexander was genoeg aanleiding voor die overbrenging. Misschien
hebben we in de vertelling, die voorkomt in een der verzamelingen van exempla,
de Scala celi, waar de personen geen namen dragen en die het meest met de
Arabische verhalen overeenkomt, den oudsten vorm van de Westersche redacties
te zien.
De groote verbreiding van de overlevering zal wel voornamelijk zijn toe te schrijven
1)
aan het gebruiken er van als exempel in de preeken .
De besproken geschiedenis van Aristoteles hebben sommigen in verband willen
brengen met den toestand van sexueele afwijking, dien men naar den Galicischen
schrijver L. von Sacher-Masoch gewoonlijk ‘masochisme’ noemt en die hierin bestaat,
dat een man er een sexueel genoegen in vindt, dat hij door een vrouw als slaaf
behandeld en zelfs mishandeld wordt.
Nu is het een feit, dat zulke personen, die meer schijnen

1)

Hoofdst. IV: Oorsprong der geschiedenis, p. 86-106.
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voor te komen, dan men meestal denkt, zich soms een dergelijke situatie weten te
verschaffen, nl. dat een vrouw hen als paard gebruikt. Voorbeelden daarvan worden
ons door schrijvers over dit onderwerp meegedeeld. Iets overeenkomstigs wordt
ook meermalen geschilderd in romans of novellen, waarin personen met
masochistische neigingen optreden (bv. in Zola's Nana).
Toch mag m.i. de Aristoteles-geschiedenis niet hiertoe gebracht worden en wel
omdat juist het karakteristieke van den masochist ontbreekt. Deze nl. zoekt de
mishandeling en vernedering en vindt daarin genoegen, meestal zonder daarbij
andere genietingen op 't oog te hebben. Met Aristoteles is het echter geheel anders.
Hij duldt de behandeling van Phyllis, maar hij vindt die vernedering volstrekt niet
aangenaam, integendeel, hij doet het alleen in de hoop, haar gunst te verwerven
en beloond te worden op een wijze, die zich gemakkelijk laat denken en die hij dan
ook aanduidt in woorden, welke, vooral volgens sommige lezingen, aan duidelijkheid
niets te wenschen overlaten.
Er bestaan nog allerlei andere verhalen, waarin op de een of andere wijze over
het rijden van een vrouw op een man wordt gesproken. Van een verwantschap met
1)
onze geschiedenis kan echter, alleen om dat ééne motief, geen sprake zijn .
Amsterdam.
A.B.

1)

De mij bekende sagen en verhalen zijn besproken in Hoofdst. V: Voorstellingen, die ten
onrechte met de overlevering in verband worden gebracht, p. 107-118.
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Boekaankondiging.
Die Sprache des Kindes. Von Dr. E.F.W. Meumann, Professor an der
Universität zu Zürich. Zürich, Zürcher & Furrer, 1903. [Abhandlungen
herausgegeben von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich.
VIII.]
Een werkje van een tachtigtal bladzijden, dat niet alleen de taalkundige gaarne zal
lezen, maar dat ook aan ouders en aan allen, die krachtens hun beroep veel met
jeugdige kinderen hebben om te gaan, ten zeerste is aan te bevelen: Het is beknopt;
het oriënteert - ook door een ‘Literatur-Verzeichnis’ van 34 geschriften - in 't
voornaamste, wat over 't onderwerp is geschreven, alsmede in hetgeen er aan de
onderzoekingen en verklaringen op dit gebied vast zit; en het geeft goede
psychophysiese verklaringen, voor zover bij de tegenwoordige stand van kennis en
wetenschap verklaring van de wording van de individuele menselike taal in 't tijdperk
van de prilste jeugd mogelik is.
Ofschoon ook al in vroegere eeuwen de kennis van de eigenschappen en de
ontwikkeling van de kinderziel voor filosofen en psychologen (- voor zover deze
laatste benaming toen al recht van bestaan had -) bij de fundering

Taal en Letteren. Jaargang 13

175
van hun hypothezen en stelsels niet geheel waardeloos was, is toch een gezet en
voortgezet onderzoek van de ziel van 't kind en in 't biezonder van z'n taalwording
e

eerst in de 19 eeuw begonnen. De spot van de grote (en hierin zeker kleine) Max
Müller over de kinderkamer-psychologie heeft niet kunnen beletten, dat bepaaldelik
sedert de tweede helft van de vorige eeuw zowel in de nieuwe als in de oude wereld
met geduld en volharding omvangrijke waarnemingen en onderzoekingen hebben
plaats gehad, waaruit een litteratuur is ontstaan, die bijna niet meer te beheersen
is dan door een specialist op dit gebied. Welk een schat van waarnemingen bevat
al niet het eerste grote en nog altijd 't vermaardste werk over deze materie: Die
5

Seele des Kindes van W. Preyer (Leipzig, Grieben 1900 )!
Drie jaar lang heeft Preyer zijn zoontje, dat 23 Nov. 1877 geboren werd, zo
nauwgezet mogelik gadegeslagen en driemaal daags - met uitzondering van de
laatste drie maanden, toen meer samenvattend genoteerd werd - de waarnemingen,
meer in 't biezonder ook die over taalwording, geboekt. Preyer kon natuurlik niet
altijd bij 't kind zijn, zodat ook de verzorgers van z'n jongen, vooral de moeder, aan
de verzameling van materiaal trouw hebben meegeholpen; elke dressuur is daarbij
zo streng mogelik - geheel bleek ondoenlik - vermeden.
Op deze empiriese wijze heeft Preyer zijn belangrijk materiaal uit 't geestesleven
- en wat ons hier vooral interesseert: uit de taalwording - van zijn kind verzameld
en geregistreerd. Daarna heeft hij dit materiaal met het vertrouwbaarste van anderen
wetenschappelik verwerkt. En zo is een standaardwerk ontstaan, dat, mag 't in z'n
psychologiese verklaringen gedeeltelik verouderen, door z'n methode en om z'n
materiaal nu al twintig jaar lang nieuw is gebleven.
Wat Preyers methode betreft, ze is nog altijd de eerste onder de drie, die worden
aangewend: bij éen enkel kind
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wordt streng empiries taalmateriaal - in z'n begin nog slechts geluidmateriaal! verzameld en dit ten opzichte van z'n ontstaan, z'n veranderingen en z'n aanpassing
aan de taal van volwassenen psychophysies verwerkt.
De tweede methode is de zuiver statistiese: van de voorhanden woorden voornamelik in 't tweede levensjaar - wordt een chronologiese statistiek opgemaakt.
En deze laatste methode wordt aangevuld door de derde, namelik die van het
woordgebruik, wat eveneens statisties wordt verzameld. Als b.v. een kind van
anderhalf jaar maar over 12 werkwoorden en daarentegen over wel 150 zelfstandige
naamwoorden beschikt, dan behoedt deze laatste methode voor de verkeerde
gevolgtrekking, alsof een kind van die leeftijd minder van werkwoorden dan van
zelfstandige naamwoorden zou gebruik maken.
Dat alle drie methodes moeten worden aangewend ter verkrijging van betrouwbare
rezultaten, spreekt wel vanzelf. Daarbij hoeven okkasionele waarnemingen volstrekt
niet voor waardeloos te worden gehouden: ze bieden soms interessant materiaal,
mits de herkomst bekend en betrouwbaar is.
Bij de verklaring van het waargenomene dient steeds en vooral in 't oog te worden
gehouden, dat een kind tot z'n derde jaar geen kind van 5 of 6 jaar en nog minder
een volwassene is. Zo eenvoudig dit lijkt, zo zeer is toch en wordt nòg wel tegen dit
grondprinciep gezondigd; b.v. door 't substitueren van de zuiver psychophysiese
processen door logiese, en in 't algemeen door 't veronderstellen van zielsprocessen,
1)
zoals er op latere leeftijd pas kunnen voorkomen . Ik acht 't een van de grote
verdiensten van Meumanns werkje, dat 't op deze fundamentele regel zo zeer de
nadruk legt en er bij eigen verklaringen zo streng aan vastgehouden wordt.

1)

Vgl. ook de opmerking van gelijke strekking in Wundt's Grundriss der Psychologie aan 't slot
van de paragraaf over ‘Die psychische Entwicklung des Kindes’.
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Dat intussen het taalleven van oudere kinderen en ook dat van volwassenen toch
wel eens erbij gehaald mag worden, behoeft niet te verwonderen. De ziel van een
5- of 6-jarig kind is voor ons, omdat 't de onze nader staat, licht begrijpeliker als dat
van een jonger kind. En zo kan 't gebeuren, dat we met volkomen zekerheid het
ontbreken van bepaalde geestesprocessen, die aan volwassenen eigen zijn, bij
oudere kinderen kunnen konstateren. Welnu, in zulke gevallen kan veilig worden
aangenomen - volgens de principiële regel, dat de zielsprocessen van 't jeugdige
kind, ook als ze in z'n taal uitdrukking vinden, zo eenvoudig mogelik moeten worden
gedacht -, dat zulke processen bij 't jongere kind evenzeer ontbreken. Einduitkomsten
komen niet altijd uitsluitend door positieve, maar ook vaak door negatieve faktoren
tot stand.
De ontwikkelingsstadiums kunnen, ook bij normale kinderen, naar tijd en graad
soms vrijwat verschillen. Maar voorkomen doen ze bij allen; en ook de opeenvolging
ervan is bij allen dezelfde, voor zover ze op elkaar volgen en niet samengaan. Dit
laatste komt herhaaldelik voor. In 't algemeen bestaan de grenzen niet of zijn ze
niet zo scherp afgetekend, als dit in abstracto wordt gepostuleerd.
Eer een kind met spreken begint, moet 't een viervoudige ontwikkeling doormaken:
een akoestiese, om de geluiden en klanken van anderen en van zichzelf te kunnen
horen en onderscheiden; een motoriese, om de spraakwerktuigen te kunnen
beheersen; een ideomotoriese, om onwillekeurige voortbrenging van geluid of klank
in willekeurige te kunnen omzetten; en eindelik een ideële, om de eenvoudigste
woordbetekenissen van volwassenen in zich te kunnen opnemen. Dat deze
ontwikkelingsfazen gedeeltelik of geheel samengaan, behoeft nauweliks meer te
worden gezegd.
Zodra het kind willekeurig geluid of klank kan voortbrengen, begint het eerste
duidelik bepaalbare stadium, dat aan 't spreken voorafgaat, namelik het stadium
van het spontane
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1)

‘lallen’ : Ongeartikuleerde geluiden worden geartikuleerde klanken (ma, pa, da, la,
me, e. dgl.); uit drang naar beweging speelt 't kind als 't ware met z'n
spraakwerktuigen, zoals 't spelend met armen en benen allerlei bewegingen uitvoert;
en dat dit ‘lallen’ iets spontaans, iets overgeërfds, aangeborens is, blijkt wel daaruit,
dat 't kind daarbij een hoop klanken en geluiden voortbrengt, die 't nooit van z'n
omgeving kan hebben gehoord. F. Schultze, Die Sprache des Kindes 1878, meende
voor de opeenvolging van klankvoortbrenging een wet te hebben gevonden, en wel
die van de geringste krachtsontwikkeling (principe du moindre effort, zoals de
Fransen 't noemen), tengevolge waarvan steeds makkeliker voort te brengen klanken
2)
aan moeiliker zouden voorafgaan. Maar niets is minder waar .
Nu volgt 't stadium van 't nabootsen van vreemde klanken en geluiden. Dat kan
't kind vrijwat inspanning kosten, omdat - physiologies gesproken - daarbij de
klankvoortbrengende bewegingen hun innervatie niet meer van inwendige motoriese
prikkels ontvangen, maar omdat het die bewegingen van de klankbeeldcentras uit
innerveren moet. ‘Das Nachahmen vorgesprochener Laute ist.... e i n e h ö h e r e
S t u f e der lauterzeugenden Tätigkeit als das spontane Lallen, es ist nicht mehr
bloss ein Spielen mit den Sprechwerkzeugen, sondern ein willkürliches Arbeiten
mit denselben im Dienste der absichtlichen Lauterzeugung nach dem Muster der
Erwachsenen’ (blz. 23). Een ding helpt 't kind erbij, namelik z'n aangeboren zucht
tot nabootsen, waardoor ook de psychiese dispositie voor klanknabootsen aanwezig
is.

1)
2)

Wie geeft me een nederlands woord ervoor? ‘Stamelen’ is 't duitse ‘stammeln’, dat in onze
materie ook een techniese term is, zodat daarmee hier niets is aan te vangen.
Ik herinner hierbij aan Wundt, Völkerpsychologie, Sprache, 1, 354 over het betrekkelike van
makkeliker of moeiliker uit te spreken klanken: ‘Laute, deren Hervorbringung bei einem
bestimmten Zustande “bequem” ist, können möglicher Weise bei einem anderen unbequem
werden’.
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Parallel met deze stadiums gaat 't toenemende verstaan, d.i. begrijpen van het
gesprokene in zijn omgeving: het begrijpt gewoonlik enige tijd al heel wat en kan
toch nog niets of maar zeer weinig ervan zelf zeggen - natuurlik ‘begrijpen’ en
‘zeggen’ in de meest alledaagse betekenis genomen, die ook elke leek in dit verband
aan die woorden zou hechten. Dit is de gewoonlik korte periode, (waarin dus 't kind
horend stom is), die de Duitsers de periode van ‘Hörstummheit’ noemen.
't Eigenlike spreken begint eerst nu. 't Ontstaat dus uit de samenwerking van de
twee faktoren: het begrijpen zonder te kunnen spreken en het blote nabootsen van
voorgesproken klankverbindingen, resp. woorden. En 't bestaat voorlopig uit 't
nabootsen van begrepen woorden.
't Gaat bij 't eerste spreken nog enigsins als bij 't daaraan voorafgaande
geluidvoortbrengen: 't Kind begint uit lust- of onlustgevoel b.v. te schreien; nu wordt
een bepaalde behoefte - b.v. honger, door 't toedienen van melk - gestild; hierop
volgt na enige tijd een wilshandeling als uitdrukking van wens of begeerte: het begint
te schreien òm een behoefte gestild te krijgen. Wat hier 't schreien is, wordt bij 't
spreken het gewild uiten van klankverbindingen (woorden), en wel om daardoor te
verkrijgen, wat 't wenst of begeert; of zoals Meumann 't breder uiteenzet (blz. 53
v.): ‘Die erste Art selbständiger Verwendung von Worten beim Kinde dient, wie es
scheint, a u s s c h l i e s s l i c h d e r Ä u s s e r u n g s e i n e r W ü n s c h e u n d
B e g e h r u n g e n . Die Worte haben hierbei noch nicht eigentlich den Charakter
von Hülfsmitteln der Mitteilung und der Bezeichnung. Man kann die Aufgabe der
Sprache als eine dreifache ansehen: sie dient dem Ausdruck, der Mitteilung und
der Bezeichnung. Für den Erwachsenen fallen diese drei Funktionen der Sprache
normalerweise immer zusammen; wenn er ein inneres Erlebnis zum Ausdruck bringt,
will er dies zugleich bezeichnen oder benennen und anderen Personen mitteilen.
Bei dem Kinde trennen sich dagegen diese drei
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Funktionen der Sprache anfangs in der Weise, dass das Kind zunächst Worte nur
zum Ausdruck seiner Wünsche oder Begehrungen verwendet, ohne dass ihm dabei
ein Bewusstsein davon vorschwebt, dass hiemit zugleich eine Mitteilung an die
erwachsenen Personen verbunden ist, und ohne die intellektuelle Funktion der
Bezeichnung. Es wird daher anfangs bei der aktiven Sprache des Kindes k e i n
G e g e n s t a n d , auch k e i n V o r g a n g der Umgebung b e n a n n t oder
b e z e i c h n e t , sondern die Bedeutungen seiner Worte sind a u s s c h l i e s s l i c h
e m o t i o n e l l e r oder v o l i t i o n a l e r Art, d.h. es bezeichnet anfangs W ü n s c h e
oder B e g e h r u n g e n , L u s t oder U n l u s t , etwas haben wollen oder nicht haben
wollen, und wenn es scheinbar Gegenstände bezeichnet, so gilt die Bezeichnung
nicht den Gegenständen selbst, sondern ihren Beziehungen zu seinem Wünschen
und Begehren. Es spricht z.B. das Wort tul und bezeichnet damit nicht das Objekt
Stuhl, sondern es drückt den Wunsch aus: ‘Ich will auf dem Stuhl sitzen’, oder es
spricht das Wort huta (Hut) und will damit sagen: ‘ich will den Hut aufsetzen,’ oder
die Worte Papa und Mama benennen nicht die Personen, sondern sie drücken die
Freude aus über das Wiedersehen, oder den Wunsch, die betreffenden Personen
zu Gesicht zu bekommen, oder von ihnen etwas zu erhalten, oder von ihnen getragen
zu werden u. dgl. m. Kurz, man kann sagen: das, was sich dem Kinde zuerst
erschliesst, ist die a f f e k t i o n e l l e S e i t e d e r S p r a c h e '.
Onmiddelik hierop volgt dan: ‘Diese Überlegung ist besonders wichtig, weil sie
zahlreiche falsche Vorstellungen von der Kindersprache beseitigen hilft; dadurch
nämlich, dass an allen Gegenständen die affektionelle Seite, oder die Beziehungen
der Gegenstände zu den Wünschen und Begehrungen des Kindes bezeichnet
werden, entsteht der S c h e i n j e n e r V e r a l l g e m e i n e r u n g oder jener
Allgemeinheit oder jenes weiten Umfangs der vermeintlichen Begriffe des Kindes,
während in Wahrheit dasjenige, was das Kind benennen oder
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ausdrücken will, nur seine Wünsche und Begehrungen sind und der Gegenstand
nur um dieser Wünsche und Begehrungen willen benannt wird.’ Deze laatste
aanhaling vormt een inleiding tot een overtuigende bestrijding van de opvatting o.a. ook bij Preyer, t.a. pl. 231 v.v., te vinden -, alsof 't twee- of driejarig kind al
begrippen vormde, ja alsof ‘das Kind z u e r s t A l l g e m e i n v o r s t e l l u n g e n
u n d “Allgemeinbegriffe” habe’ (blz. 60), dus al de logiese funktie van abstraheren
bezat en kon toepassen. Neen, 't eerste spreken van een kind is nog volmaakt
alogies: het drukt met een klank of klankkomplex een onontlede konkrete
totaalsituatie uit, die vastgekoppeld is aan een emotie en een daaruit volgend wensen
en begeren.
En ook als 't stadium van blote uitdrukking voorbij is en dat van meedelen en
benoemen is begonnen, als dus de taal wordt geïntellektualiseerd en van gevoelsen wenstaal in verstandstaal overgaat, ook dan nog zijn vooreerst de woorden nog
geensins algemeenbegrippen. ‘Das Kind verharrt nachweislich in einem
‘Konkretismus’ (blz. 64). Eerst langzamerhand en veel later worden de konkrete
voorstellingen tot begrippen: door (onopzettelik) nauwkeuriger waarnemen en
vergelijken en door 't aanpassen van de kenmerkende voorstellingen, die tot
begripsvorming leiden, aan die van de volwassenen. Maar hoe langzaam dit proces
plaats heeft, blijkt wel daaruit, dat konkrete voorstellingen ‘bis in das eigentliche
Knaben- und Mädchenalter hinein’ de heersende zijn. ‘Ziehen fand sie noch bei
8-14 jährigen Schulknaben, und zwar gerade bei den intelligenteren Kindern in
ausgeprägtester Weise’ (blz. 65).
't Zal na het voorafgaande wel niet kunnen verwonderen, dat een kind begint te
spreken, niet, zoals 't schijnen mag, in woorden - naar de gewone betekenis van dit
begrip -, maar in zinnen, of liever in woorden met de funktie van zinnen. Meumann
zegt zo ongeveer (blz. 67): Uit 't feit, ‘dass die ersten Worte des Kindes überhaupt
nicht einen
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einzelnen Gegenstand oder Vorgang bezeichnen, sondern dass sie in der Regel
einen Wunsch, ein Begehren oder eine Gemütsstimmung ausdrücken, d.h. also
jedenfalls etwas ausdrücken, was der Erwachsene mit einem Satze bezeichnen
würde’, volgt, ‘dass a l l e ersten Wörter des Kindes Satzwörter sein m ü s s e n und
erst durch eine Einschränkung dieser ursprünglichen Funktion und d u r c h e i n e
I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g entsteht die eigentliche Wortfunktion, bei welcher mit
dem Worte ein Gegenstand oder Vorgang bezeichnet wird. A u s d e r
Satzfunktion des Wortes entwickelt sich daher erst die
1)
W o r t f u n k t i o n . Er volgen dan enkele voorbeelden van ‘Satzwörter’ o.a. dit:
‘Wenn Preyers Knabe Axel das Wort t u l sprach, so konnte das heissen 1) Mein
Stuhl fehlt; 2) mein Stuhl ist zerbrochen; 3) ich möchte auf den Stuhl gehoben
2)
werden; 4) hier ist mein Stuhl u.s.w.’ .
3)
Dat Meumann, zomin als b.v. Preyer en Wundt , vinding of uitvinding van woorden
4)
door 't kind aan kan nemen, spreekt wel vanzelf voor een modern vakpsycholoog .
Eigenaardige woordvormingen zijn bij 't kind waar te nemen; natuurlik: 't neemt
immers nog zeer onnauwkeurig in zich op en is nog geen meester over zijn
spraakwerktuigen, kortom, z'n spraakvermogen - als me deze samenvattende term
veroorloofd is - funktioneert nog gebrekkig; of ook, wat later, beginnen
analogievormingen zich te vertonen, die wel associatieve nieuwvormingen, maar
daarom nog geen uit-

1)
2)

3)
4)

De spatiëring van deze laatste zin komt in 't oorspronkelike niet voor, maar is in T. & L. zeker
niet ten onpas.
Preyer zelf laat (t.a. pl. 295) aan datzelfde voorbeeld de psychologies zeer zeker nauwkeurige
opmerking voorafgaan: ‘Anfangs bezeichnet e i n Wort einen Satz, bald aber mehrere sehr
verschiedene Sätze’. Daardoor staat zijn voorbeeld in nog wat beter licht als bij Meumann,
die intussen voor zijn doel dit betere licht kon ontberen.
Mag ik bij deze gelegenheid verwijzen naar de ‘Sprachlaute des Kindes’ in Wundts
Völkerpsychologie, Sprache 1. Teil, blz. 267-302?
Wat de Schr. is.
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vindingen zijn en die, zoals bekend, 't hele verdere leven door kunnen voorkomen.
Maar ik mag hier niet verder op de inhoud van Meumanns boekje ingaan. Ik zou
anders nog vrij wat belangrijks er uit kunnen aanvoeren, voor de taalkundige vooral
uit de hoofdstukken: ‘Die Entwicklung der äusseren Sprachform’ (blz. 27/41), ‘Die
Entwicklung der innern Sprachform’ (blz. 41/67), en ‘Die Satzentwicklung
(grammatische Entwicklung der Kindersprache)’ (blz. 67/76). Een paar grepen naar
eigen goeddunken en volgorde mogen voldoende zijn geweest ter opwekking van
de lust om met 't werkje zelf kennis te maken. Prijs (M. 2) noch omvang zijn
afschrikwekkend. En 't kan door z'n juiste psychophysiese interpretatie van individuele
eerste taalwording ook voor de taalbeoefenaar van dienst, mischien zelfs van grote
waarde zijn, doordien 't kan bijdragen tot een juister opvatting van en een scherper
inzicht in 't allereerste individuele ontstaan van taal, wat weer refleksen werpt op
de algemene taalwording.
Dat 't werkje bovendien niet zonder pedagogiese waarde is voor wie met jeugdige
kinderen omgaat en voor hun vorming heeft te zorgen, behoeft wel niet te worden
uiteengezet en zou ook duidelik zijn, al had de Schr. niet op een paar plaatsen
vluchtig de pedagogiese kant van z'n onderwerp aangeroerd.
Een enkele aanmerking op 't werk van prof. Meumann wil ik niet onderdrukken:
Het is de bij herhaling voorkomende op slordigheid gelijkende wijze van citeren van
auteurs. Zo krijgt men zonder enige nadere aanduiding, ook niet in 't
‘Literatur-Verzeichnis’, namen te lezen als: Erdmann, Schulte, Ziehen, Taine, Theodor
Waitz. Is men nu vakman, dan mogen die namen niet vreemd zijn; zelfs kunnen er
bij zijn, die ook aan de niet-vakman bekend zijn. Maar dan blijft toch nog over, dat
van die auteurs de geschriften, waaruit de Schr. heeft geput, geheel worden
verzwegen. En ook dat is niet aangenaam voor de belangstellende lezer.
Komt zo iets wat dikwels voor en heeft men nog pas in een
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ander werk dezelfde ondervinding opgedaan - zoals schrijver dezes overkwam -,
dan kan wel eens de vraag opkomen, of zulk citeren algemeen wil gaan worden.
Een waarschuwing daartegen is dan zeker niet ongepast.
Doch deze aanmerking, evenals de opmerking, dat geen ‘Inhalt’ is opgegeven eveneens zomin enig als navolgenswaardig -, kunnen vanzelf aan de innerlike
waarde van 't boekje geen afbreuk doen. J.G. TALEN.

Feesten, door Jac. van Looy. Amsterdam, S.L. van Looy, 1903.
Na Proza en Gekken, Herinneringen uit Marokko, verscheen nu van Van Looy zijn
bundel Feesten. We krijgen achtereenvolgens de beschrijving van 1. een zilveren
bruiloft in een burgerlijk gezin, 2. een vuurwerk bij gelegenheid van een
verjaringspartij op een adellijk landgoed, 3. een hartjesdag in Amsterdam, 4. een
verjaardag van de vrouw des huizes, terwijl de man ziek op bed ligt, 5. een maaier
op Zaterdag, die werkt wat hij kan, om gedaan te krijgen vóór zijn rust en vierdag,
6. een wandeling van een paar verloofden op Zondag buiten in de duinen.
Al deze schetsen zijn voortreffelijke proeven van hedendaagsche woordkunst, ze
zijn geschreven door een kunstenaar van zeer bizondere geaardheid, die een geheel
eigen kijk op de dingen heeft, en in een individueele, hem alleen eigene taal, uiting
geeft aan hetgeen er omgaat in zijn hoofd en hart. Natuurlijk bezigt Van Looy in zijn
proza veel neologismen en van het gewone gebruik afwijkende constructies. Dit is
zijn goed recht, waarvan reeds lang vóór hem Spieghel, Hooft en Huygens een ruim
gebruik hebben gemaakt. Juist dat werken met de taal heeft aan zijne proza het
pittige en kernachtige gegeven, dat wij er zoo zeer in bewonderen; we hebben
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daaraan tal van nieuwgesmede woorden te danken, die als ware taalverrijkingen
zijn te beschouwen. Hiervan een paar voorbeelden uit Feesten V: ‘Een watervlieg
wirrel-glansde voorbij, een paar vlinders snipperden langs, weg naar het
schrompel-groene, geel-dorre, paars-horizonnige veld’; - ‘Een zwaluw pijlvlerkte
knipoog-snel de verlokkende sloot-diepte in, het zoemen der hitte verging in stekende
geluidjes; het droge krekel-zingen knirpte van nergens en overal’; - ‘dikwijls ook
verratelde er zijn eigen klomp-klank, wen hotsend en botsend van klamphout en
opspringerige schotten een leêge wagen toog veldwaarts, belawaaiend als een trein
van artillerie de zomernacht-stilte van het dorp’; - ‘Mist-klankig getoeter: het sein
van een automobiel hortte aan over het veld. Torrig donker, als uit zich zelf levend,
snorde en krabde het gebaarlooze ding over den straatweg.’
Niet alles is hier echter bewonderenswaard; constructies als: ‘Is het al zoo laat,
zei zijn gezicht en nogmaals hij geeuwde luid’; - ‘Gestadig hij ging’; - ‘Dat zwager
Hein en die zijn zwager stilletjes hadden opgegraven toen de maan was donker’; ‘lachte zacht zijn lachje van hooge komedie; hij veel verkeerde aan het hof’ klinken
ons vrij onhollandsch in de ooren. Wij weten dat door de woorden zoo te laten volgen
het rhytme van den volzin eenigszins gewijzigd wordt, maar kunnen dergelijke
wendingen als zijnde tegen den aard van onze taal toch niet goedkeuren, althans
mooi vinden. Dit zijn echter kleinigheden in vergelijking met de groote, niet genoeg
te waardeeren, deugden van dit proza.
Wil men dezen auteur recht laten wedervaren, dan leze men uiterst langzaam en
geniete van de juistheid der uitdrukking en het preciese van het woord. Bovendien
schuilt achter deze schetsen een man van gemoed, iemand die het hart op de rechte
plaats draagt, met zijn gevoel niet te koop loopt, maar het laat doorschijnen waar
het pas geeft. Van zuiver en diep gevoel getuigt Feesten IV; om nooit weer te
vergeten is het, wanneer Antoon de citer bespeelt en de zieke
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vader uit de bedstee plotseling mee aanheft: ‘Halleluja, eeuwig dank en eere’. Vol
sentiment is ook Feesten VI, en I waar de schrijver het heeft over juffrouw Weelsen
die met barstende hoofdpijn gedoemd is de luidruchtige lol bij te wonen. Voorts
hebben eenvoud en natuurlijkheid, die twee groote deugden voor een kunstenaar,
op dit proza hun stempel gedrukt.
De beschrijving van het vuurwerk in Feesten II gaf den schilder-kunstenaar Van
Looy gelegenheid zijn hart op te halen aan de daarbij verkregen lichteffecten. De
grillige verlichting van een tuin en omgeving door Bengaalsch vuur is weergegeven
in de volgende juiste bewoordingen: ‘Maar aan den anderen huiskant drong het
ontzettende licht langs den waaier der schaduw het vrije land in; gazonnetjes en
perken over, over een bed bleeke maréchal Niel-rozen, geur-open in een rand van
heliotroop. Over heesters, sparkegels en rhododendrons vloog het weêr op tegen
de hoogwegstuipende stammen der omgezwenkte en als een boschrand
wegtrekkende laan, liet een raster vurig langs een paardenweitje gaan en beglansde
de schoften van wat werkpaarden; ontdekte het ezeltje van de freuletjes uit den
lagen nacht. Een stralende paal was er de mast van het ooievaarsnest en ook het
rad en het takkenbossenleger geleek koraal, met den op zijn eenen poot rustenden
vogel, daar hoog als een schitterpunt van vreemde gelukbrenging in de krale
duisternis alleen. Dieper vlood het roode rooflicht; er trok een steenen weg voorbij
die weêr verdween; dieper dommelde een pachthoeve met toeë luiken en slaperig
dak; lilliputtische koetjes lagen er in de vloeiing, de stoeltjes van de melkers
stippelden in de aard-paarse bocht; een hooischelf onder een laag hutdak blonk
tusschen zijn vier staken; de gloeiende dissel van een mestkar, zijn moddernaven
en raderen. En in de al ijselijker, killer en violet geworden verstolling bloedde nog
een boerderij en dieper-in nog wel een eigendom in dezen schijn van brand.’
Voortreffelijk werk levert onze auteur ook in Feesten III, de beschrijving van een
hartjesdag in Amsterdam. Het begin
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deed ons even denken aan den aanvang van Zola's l'Oeuvre, een zeker ook door
Van Looy hoogvereerd kunstwerk. Dit is een prachtig brok naturalistische literatuur.
Heel goed is b.v. wat volgt: ‘In deze stille ongenaakbaarheid nu, komt uit de duistere
daling voor een brug, een heidensch leven aanpatsen, ketelmuziek, en schrale
stemmen zingen er in meê. En daarna gloeien er peperhuizen en rafels van bont
papier onder het gas. 't Is maar een troepje kinderen dat daar onder de leuning
Jordaanwaarts trekt. Met zijn bepluimd hoofd overstekend de balie gaat een jongen
vooraan, een jurk sleepmantelt hem na over de natte steenen en hij bekkent zijn
omroepslagen uit twee ijzeren deksels. Naast hem stapt een meidje dapper in d'r
onderbroek, het haar hangt slikkig haar wangen langs, ze is beschilderd met
kurkzwart, maakt groot lawaai met een vuilnisblik. Hoog op de beenen, de voeten
in plompe rijglaarzen loopt ze, wringt ze de al maagdelijke heupen, boven op de
brug caprioolt ze, en jonge sloer, begint triomfantelijk een vermetel liedje. Achter
het drieste geweld van hun flikkerend slaan, sjokken ouwelijke dreumesen tegen
den brugberg op, moeiig, schrompel bij den grond, besmoeseld onder de neuzen,
toegetakeld met kleurtjes, soldaatjes met kneveltjes, met borststerren, met epauletjes
en sjerpen. Er is een die een lichtje als een vrachtje draagt. - “Hartjes-jagen!
hartjes-jagen!” zingen ze.’
Ten slotte willen we er nog even op wijzen dat in Feesten V, waar Van Looy zijn
gevoel voor de natuur zoo duidelijk in uitkomt, uitstekend is geschetst het zwoegen
van den maaier, die gedaan wil hebben om den buurttrein nog te kunnen halen, en
dat in Feesten I zeer goed zijn weergegeven de twee schildersbazen met hun
oubollige boertigheid en pantagruelische drink en eetlust.
Leeuwarden.
K. POLL.
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Cinematograaf, Lichtbeelden door G. van Hulzen, bij L.J. Veen
Amsterdam;
Machteloozen, door G. van Hulzen, bij Valkhoff & Co., Amersfoort.
Twee jaar geleden maakte ik in dit tijdschrift enige opmerkingen over Zwervers en
Getrouwd, en toen ik de beide bovengenoemde boeken doorbladerde, kwam de
gedachte in mij op dat er niet veel nieuws over te zeggen zou zijn. Ze behoren met
Zwervers in één band, mits Cinematograaf als chronologies ouder werk (blijkbaar
een verzameling verspreide schetsen) voorop worde geplaatst.
Het is in alle drie dezelfde alledaagse ellende van de straat en van de
achterbuurten, zonder sentimentaliteit. Het zijn brokstukken uit onze omgeving
gesneden, die heel scherp zijn waargenomen, en heel nauwkeurig zijn gekwalificeerd,
meer nog dan opnieuw in verbeeldings-leven gebracht.
Die kwalificatie is in alle buitengewoon knap gedaan. Geen lijntje, geen kleurtje
is verkeerd gezien. Als men er voor zitten gaat om het eens kalm te lezen, licht het
uit iedere zin òp van juiste woorden.
Maar dat is alleen nog maar bewondering voor 't verteltalent, en nu men al die
uiterlik zoo gelijke schetsen naast elkaar kan leggen, nu kan men er verscheidene
in die reeks aanwijzen als minderwaardig, niet door te flauwe trekken, maar omdat
ze zo koel-hard zijn. Het is de oude kwestie: fotografie of schilderij?
Anders gezegd: sommigen lokken bij het lezen slechts de kalme opmerking uit
van ‘knap gedaan’ zonder meer. Maar bij anderen vòelt men de warme aanraking
met dat leven, zoals men in een droom een warme aanraking met de omgeving
voelt, die alle gefantazeer bij het wakker worden niet kan terugbrengen.
Dat was heel sterk het geval met ‘De vrouw met de
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molentjes’ in Zwervers, en met ‘De zwakste’ in Machteloozen, alle twee schetsen,
die geen moment-opname geven, maar een ontwikkeling van een toestand, van
mensen-handelingen.
Dit leidt tot de, trouwens vrij nuchtere gedachte dat een schrijver met het grote
talent van Van Hulzen, hoger kunstgenot geeft wanneer hij de waargenomen
werkelikheid als ondergeschikt materiaal gebruikt voor het beschrijven van zieleleven,
dan wanneer hij het geeft om het leven zelf.
Natuurlik zit het 'm niet in het geschiedenisje; maar wel mag er aan herinnerd
worden en niet alleen voor Van Hulzen, dat een vertelling zonder verhaal gevaar
loopt, wel niet altijd een ding zonder ruggegraat, maar dan toch een ding zonder
kop en staart te worden.
Nu begrijp ik dat Van Hulzen in al zijn schetsen probeert door zijn brok werkelikheid
een of ander zieleleven te doen uitkomen, maar wanneer men van de bovenstaande
gedachte uit zijn werk overdenkt, bemerkt men dat hem juist dát niet altijd gelukt is,
trots de nauwkeurigste beschrijving.
Een voorbeeld: In ‘'t Onverwachte’ (Machteloozen) wil hij geven een
arbeidersvrouw die in tevreden Zaterdagavondstemming ontnuchterd wordt door
het bericht dat haar man zonder werk is geraakt. Maar hoe goed de
Zaterdagavonddrukte van de steeg en de markt wordt weergegeven, de stemming
van de vrouw komt uit die omgeving niet genoeg naar voren, blijft er in verzonken.
In ‘Keesie’ daarentegen concentreert iedere biezonderheid zich in een feit dat
duideliker doet begrijpen het bange blijven hokken. En evenzoo vormt in ‘De Zwakste’
alle bijwerk een onderdeel van het hoofdthema.
Cinematograaf mag niet met gelijke maatstaf gemeten worden. Werk uit vroeger
jaren behoeft wel niet alleen dáárom minder te zijn dan dat van later jaren, maar
het is hier toch duidelik dat het minder werk is dan het andere. Echter is dat ook
weer het duidelikste als men let op die zielekern, als ik het zo noemen mag.
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‘Na afloop kermis’, ‘Zangersfeest in Bar’, en meer andere zijn leeg, vergeleken bij
‘Eenbrokjeziel’. Goed is ook ‘Danszaal’.
Van Hulzen is nu in de Gids bezig met een grote roman In Hooge Regionen,
geheel ander werk, veel minder beschrijving en veel meer karakterstudie.
D.
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De dieren.
‘Een uitvoerig poëma, door Bilderdijk kort voor zijn vertrek uit Amsterdam geschreven
en nog in 1817 aldaar in 't licht verschenen.... een zijner schoonste philosophische
dichtstukken’, met deze woorden leidt Dr. R.A. Kollewijn zijne bespreking van ‘De
1)
Dieren’ in .
Wie Bilderdijk wenscht te bestudeeren, zal ongetwijfeld dit dichtstuk met groote
belangstelling lezen; voor anderen, die van dezen reus onder onze Nederlandsche
dichters althans iets meer in 't bijzonder wenschen te kennen, doch door het
veeleischende van examen-studie (vaak het omgekeerde van 't Duitsche: nicht
Vieles sondern Viel) de keuze zeer moeten beperken, bevat de beschrijving van
Dr. K. niet veel aanlokkelijks. Uitvoerig, philosophisch, twee epitheta, die niet
aanstonds opwekken tot kennismaking. En toch komt het mij voor, dat ‘De Dieren’
in groote mate geschikt zijn om als proeve van Bilderdijks poezie te dienen. Bilderdijk
noemt het zelf een ‘klein Dichtstuk, eigenlijk ten genoege van enkele vrienden
gedrukt, en alleen ter volledigmaking (z)ijner schriften, voor die het verkiezen,
gemeen gemaakt’. Nu rekent men een gedicht van bijna 700 regels niet tot de
kleinste, maar

1)

Bilderdijk, Zijn leven en zijn werken, II, 78.
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toch is de omvang niet van dien aard, dat men alleen daarom tegen de lezing zou
opzien.
Een philosophisch karakter draagt het, maar er ligt genoeg historie in, althans
wat Bilderdijk als historie geeft, om het wijsgeerige genietbaar te maken, ook voor
hen, die niet in de eerste plaats wijsgeerig zijn aangelegd.
Er kan echter een andere reden genoemd worden, waarom wellicht ‘De Dieren’
niet meer algemeen gekozen worden ter kennismaking met Bilderdijks
didactisch-lyrische poezie, en wel de aard van de stof. Niet ieder voelt zich
aangetrokken door een onderwerp, dat het nauwste verband houdt met het
scheppingsverhaal en het verhaal van den zondeval, zooals die in Genesis I-III
worden gegeven. 't Is geen neutrale stof, die hier behandeld wordt, en ook in zijn
inleidend woord zegt de dichter het, dat hij met volle overtuiging geeft, wat hij
uitspreekt. En nu dient men toch enkele aanrakingspunten te hebben, men moet,
ik zeg niet: gelooven aan, maar zich kunnen verplaatsen in de voorstelling van
Bilderdijk. Welnu, ik mag niet veronderstellen, dat, wie onbevooroordeeld letterkunde
bestudeert, geheel vreemdeling zou blijven in het boek, dat zeker de merkwaardigste
levensgeschiedenis heeft van alle boeken ter wereld.
‘Voor hem, die in geene Geestelijke wareld leeft, het stoffelijke als zelfstandig
beschouwt, en er de uitdrukking van het geestelijke niet in gevoelt, zal het wel eene
bloote Poëtische droom en een spel van verbeelding zijn’, - dat is de verwachting,
welke de dichter zelf van ‘De Dieren’ heeft. Niet instemmende met hetgeen Bilderdijk
in dit dichtwerk als zijne besliste overtuiging uitspreekt, omtrent het bestaan der
dierenwereld, wenschen wij het dan ook te beschouwen op dezelfde wijze als ‘Nero
aan de nakomelingschap’. Een ‘meesterlijke greep’ noemt A.S. Kok dit laatste in de
Dietsche Warande, en roemt ‘de dichterlijke en stoute opvatting, de geniale
conjectuur’, - welnu, wat belet ons, hetzelfde te zeggen van ‘De Dieren’? Wij zijn
daardoor wel in strijd met
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de stellige verzekering, dat B. geen geniale conjectuur bedoelt, maar zoo alleen,
doch zoo ook zeer stellig, kunnen wij er van genieten.
Waarom zouden wij niet kennen de groote schilderij, waarop meer dan één detail
zóóveel aantrekkelijkheid bezit, dat men het afzonderlijk tusschen uitgelezen
kunststukken plaatst? Het:
‘O vloeibre klanken, waar, met d' adem uitgegoten,
de ziel (als Godlijk licht, in stralen afgeschoten,)
zich-zelve in meedeelt!’

kent ieder uit zijne bloemlezingen; de beschrijving van het vriendelijk verkeer
tusschen mensch en dier in het Paradijs is zeker weinigen vreemd; dit laatste bevat
verscheidene regels, zelfs voor goed ontwikkelde kinderen genietbaar: wij namen
er de proef van.
Gaarne helpen wij mede om ‘De Dieren’ meer bekendheid te verschaffen en meer
toegankelijk te maken. Wij willen daartoe eerst zoo kort mogelijk den inhoud
weergeven, elk door B. als afzonderlijk aangewezen gedeelte in eene alinea
samenvattend.
Schoon nooit genoeg de mensch kan herinnerd worden aan zijn gevallen staat,
treft den dichter ditmaal een andere zijde van des menschen bestemming: de mensch
der engelen meester, de mensch wreker van 't gezag der Godheid. Wel zijn die
engelen gevallen, maar, schoon in afkomst boven den mensch, nu onder zijne
hoede, vertoonende in hun stoffelijk aanzijn een weerschijn van hun wezenlijk
karakter.
In de heugenis der engelen, die om Gods troon zweven, leeft de gedachte aan
den val van een deel hunner, dat den oproerstander plantte, doch nederstortte,
getroffen door den bliksem in de hand des troontrawants. Naar de mate hunner
schuld is hun lot drieërlei. De meest schuldigen dalen ten afgrond met krijschingvol
geween; anderen blijven leven in den aardschen dampkring, gepijnigd door wroeging
van 't ge-
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moed, den mensch bespiedende, hem aanklagende voor Gods troon.
Groot nog is 't aantal der gevallen geesten, die berouw gevoelen, al zijn zij
tegenover de anderen in de minderheid. Zij kunnen de Almacht niet lasteren,
erkennen schuld en - 't stof der aard omvangt hen. Reeds heeft de dichter (r. 39-46)
medegedeeld, hoe hij zich voorstelt, dat dit alles geschiedt, terwijl de aarde reeds
tot woonplaats van den mensch is ingericht, doch den ‘Godenzoon’, den
‘Wereldkoning’, Adam nog beidt.
[Terloops wijzen wij op het verschil tusschen Bilderdijk en Vondel. Bekend is, hoe
Vondel in den ‘Lucifer’ den val der engelen laat volgen op de schepping van het
eerste menschenpaar.]
Nu wordt de geest der gevallen engelen gehuld in het dierkleed. Vandaar in de
dieren die kunstdrift, dat besef, die leerzucht, dat gewennen, ontzag, liefde, teedre
schroom, zelfs haat en woede. De dieren zijn niet, zooals de planten, enkel met
groeiend leven, doch met denkingskracht begaafd. Indien dat niet zoo ware, zooals
Descartes beweert, dan zou het lot van 't aardijk vreeselijk zijn.
Zijn de Geesten door hoogmoed ten val gekomen, vernedering zal straf zijn op
den overmoed; den mensch te dienen, hem de koninklijke hand te kussen, zijne
bevelen af te wachten, dat is de boete, hun opgelegd, door hen als rechtvaardig
erkend.
Daar treedt Adam op, het pronkstuk van Gods schepping, volkomen naar den
Geest, door God hem ingestort, volkomen in stoffelijken vorm, door Gods hand
geboetseerd.
Geheel de schepping juicht hem toe, en knielt voor dezen Koning, die purper en
hermelijn ontberen kan en koninklijke kroon: zijne natuurlijke sieraden zijn
schoonheid, wijsheid en kracht. De zonnegod wordt door de Grieken niet zoo heerlijk
gemaald als deze Heer der aarde is, edeler en schooner dan menschen en engelen
zich kunnen denken.
Wat moet er in Adam zijn omgegaan op dat oogenblik?
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Daar ziet hij de gansche rij van onderworpenen, eenmaal de gelijken van de Geesten,
die nu nog van omhoog hem gadeslaan en beschermen, thans zijne slaven. Hij kent
hun aard, hij zal hun lot verzoeten, de afhankelijkheid hun gemakkelijk maken, tot
God hen opvoeden, totdat ze eindelijk aan zijne zijde zich zullen opheffen en in zijne
macht deelen. Hij ziet in de toekomst herstel voor allen, hoe verschillend nu ook
van aard; hier toont zich nederigheid, daar sombere trek naar de eenzaamheid,
ginds weer de onderworpenheid in slaafschheid verkeerd, ook slechts
noodgedwongen bukken; dat alles onderscheidt hij ook in de klanken en andere
uitingen en hij drukt het uit in de namen, die hij hun geeft in zijne taal, waarbij der
nachtegalenlied niet kan halen, - alleen der Engelenlied heeft die onuitputtelijkheid
van rijkdom, kracht en schoon behouden.
Die taal, waarin de ziel zich zelf geeft; schepsel van 't gevoel, vereeniging van
het stoffelijke en 't onstoffelijke; geen kunstgewrocht, doch gave Gods, met het leven
den redelijken wezens ingestort; - wat moet die taal zijn geweest, toen Adams hand
den scepter voerde! Nu nog stelt ons de taal in staat, alles, wat wij waarnemen en
gevoelen, als door schildering zonder verf, met loutre luchtpenseelen te teekenen.
In voortreffelijke onomatopeeën geeft de dichter zelf de bewijzen, hoe het kletteren
van 't nat, 't geklater der beekjes, de weerkaatsing des donders in den afgrond, 't
gebulder en 't zuchten van den storm, 't geritsel van 't loover, 't loeien van den stier,
het tjilpend piepen van 't pluimgedierte, 't gekras der raven en 't knetteren der uilen,
ja 't geritsel van wijngaard en braambosch in woorden kan worden gehoord; hel en
hemel, vreugde en droefheid, nóg vermag de taal ze te omvatten, wat was zij dan
niet, toen in Edens hof der Serafijnenlied zich huwde aan 's menschen adem?
Hun bestaan werd den dieren dragelijk; niet alleen was het gehoorzamen aan het
gebod: ‘vermenigvuldigt u!’ de ver-
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vulling eener behoefte en tegelijk als zegen gevoeld, maar ook het dienen van den
wereldkoning werd een voorrecht, toen het dierschepsel de weldadige hand diens
konings gevoelde, verzachtend, leidend, vertroostend. Hier leert hij het paard zich
in volle kracht en schoonheid toonen, dáar den hond het blozend ooft apporteeren.
De olifant reikt hem de vruchten des dadels, de schildpad draagt hem door de
plassen, waarin de helderblauwe lucht zich weerspiegelt, de das dekt hem 's avonds
tegen de koude, de dolfijn brengt duikend de schatten der zee voor den meester
aan 't licht. Alles juicht hem toe, 't gevogelte zingt naast den lof des Scheppers ook
dien des Konings, het laat hem een lieflijk morgenlied, een schoonen avondzang
hooren. 't Is onmogelijk zulk een tafereel van schoonheid en liefde te malen naar
waarde.
En toch - de mensch voelt zich niet bevredigd. De Almacht verstaat dat ledig, en
Eva wordt geschapen. Al het andere valt bij de nu genoten weelde in het niet. Gemaal
is meer dan Wereldvorst.
Eva zal met Adam heerschen, maar zij schijnt te heerschen over hem. Ziet het,
hoe hij voor haar nederzinkt aan hare knieën, hoe hij, vervuld van hare schoonheid,
zelf als vergodlijkt door de betoovering, die hem vervult. Maar hoe zien de dieren
dat schouwspel aan? Verheugen zij zich met hem? Integendeel, zij zwijgen, slaan
de oogen neder. Zelfs wordt er eenige ontevredenheid vernomen. Niet langer zijn
zij al zijn zorg en welbehagen:
‘Eéne Eva gaat heel de aard in rang en aanspraak voor!’ Vergeefs buigt ge u voor
hem, biedt gij den mensch uwe diensten aan: Eva alleen houdt hem geboeid.
Wat is dat voor taal! Bant zulke gedachten, Adams onderdanen: er is plaats in
Adams ziel voor de plichten van God en Koning tevens. Zult gij uw Vorst en, in hem,
God betichten?
Daar ritselt iets in 't geboomte. 't Tracht zich te verbergen, doch de lichtglans, die
er van uitgaat, verraadt het.

Taal en Letteren. Jaargang 13

199
't Is Nachas, de slang, maar in andere gestalte dan tegenwoordig. Schooner nog
dan thans is de gloed van goudglans, saffier en esmerald, en van schuifelend glijden
in het stof is geen sprake; op taaie vlerkjes wiegt zich het listigste aller dieren, trotsch
van aard ook in den gevallen staat, trachtende mensch en engel in zijne houding
na te streven. 't Is de gunsteling van Adam, doch wiens hart van nijd wordt verteerd.
Deze vooral voelt zich getroffen door de schepping van Eva, misschien meer nog
dan toen hij den Hemel moest derven. Maar wraak nemen zal hij, hoe het dan ook
ga. Eerbied werd haat, er is geen erger lijden denkbaar.
Zoo spreekt de snoode slang. Het door toorn verhitte bloed doet de kleuren nog
meer schitteren en maakt de schakeering nog schooner dan voorheen.
Waar laat Eva ondertusschen het licht harer bevalligheden schijnen? Beschouwt
zij als Koningin der aarde haar Rijk, het Rijk der huwelijksmin? Wat zij aanschouwt
in de gemeenschap der dieren van beide geslachten, dat wacht ook haar in Adams
armen, het heil van 't zeegnend echtgebod, dat de aarde voor heeft bij 't Englendom.
Reeds heeft Adam haar heel zijn gebied laten zien, haar medegedeeld, hoe die
God, die hem geschapen had, hem de heerschappij over dat alles heeft verleend,
maar tevens haar gesproken van het verbod, om te eten van den verboden boom.
Een eeuwig genieten wil God hun schenken, elk genot is nieuwe zaligheid, maar
Eva wachte zich voor het nuttigen van de vrucht, die zoo schoon schijnt, maar hun
door God is ontzegd.
Eene kus bezegelt Adams rede en hij gaat, voor 't eerst mijmerend, heen, Eva
achterlatende, die geniet van den overvloed om haar heen, waarin ze bijna verwart;
ze steekt de hand uit onbewust, naar de verboden vrucht, doch houdt die nog terug.
Daar nadert de slang; kronkelend, al haar pracht ten toon
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spreidend, toont zij zich de vleiend gedienstige. ‘Ge behoeft uwe hand niet uit te
steken, gun mij, die starende op uwe schoonheid, geene andere weelde ken dan
voor uw troon te kruipen, u deze edelste aller vruchten aan te bieden,’ zoo spreekt
zij en werpt het ooft in de onwetend uitgestoken hand.
Ontroering grijpt de vrouw aan. ‘Aanminnig dier,’ aldus vraagt ze, ‘ik dank u voor
uwen ijver, maar dit gewas is ons verboden; gij wilt mij toch niet den dood bieden
in schijn van genot?’
‘De vrucht van den boom der kennis? De edelste vrucht van den hof? En de
wereldkoningin zou daarvan niet mogen eten? Neen, gij zult niet sterven; juist voor
u groeit zij, zoudt gij deze gave versmaden van een hart, dat geheel voor u leeft?’
Eva twijfelt, maar de schoone verleider zet op slimme wijze zijn aanval voort. Een
geheim zal hij haar meedeelen, 't kost hem wellicht het leven, maar voor haar heeft
hij wel duizend levens veil. ‘Zie, God weet, dat het eten van die vrucht u aan Hem
gelijk zal maken, vandaar het verbod. Neem ze, klim in rang; ik heb mijn plicht
gedaan, door 't u te zeggen.’
Eén vurige blik, die tot in 't hart verblindend dringt, en hij gaat heen, de vrouw aan
hare gedachten overlatend.
Wat zal ze doen? De vrucht is zoo bekoorlijk voor het oog, de geur betoovrend;
één enkle beet zal haar niet ongelukkig maken. Zij brengt den ‘appel’ aan haar
lippen, liefelijk bedwelmende geuren komen haar tegen. Ze eet, en - geen wroeging,
geen angst gevoelt ze, niet het naderen van den dood. Naar Adam spoedt ze zich,
biedt ook hem de vrucht en vraagt, dat hij zegene de overtreding van het gebod bij
het heerlijke, dat het zingenot streelt.
Wat gaat er bij die vraag om in Adams gemoed? Liefde, medelijden, wanhoop,
verbijstering, schrik? - Hoe het zij,
‘een zelfde stond moet ons rampzalig maken,
Dus zegt hij; Eva, ja, wij sterven hand in hand.’
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Daarvan is Eva echter niet overtuigd en de woorden van de slang worden, wel iets
te wijs in haren mond, voor Adam herhaald.
Toch is het met hunne rust gedaan. Zij zien elkander aan, en, wat nooit hun had
getroffen, de naaktheid drijft de blos der schaamte hun op de wangen, zij verbergen
zich in 't loover, zoeken bedekking van vijgenbladeren - de Aartsmonarch is
verdwenen, hij heeft den dood gegeten. Daar nadert de Almachtige, kenbaar aan
het ruischen van den wind des dags; Hij heeft ras het misdrijf ontdekt en de straf
volgt voor verleiden en verleider.
In dien val van hun' heerscher vallen de dieren mee, althans ook hun lot wordt er
door verzwaard. 't Aardrijk, vervloekt om de zonden des menschen, brengt doornen
en distelen voort, 't geboomte, krom opwassend, levert verschrompelde vruchten,
afvallend eer ze rijpen: scheerling dekt den akker voor graan; stormwinden, hagel,
plasregens, bliksemvuur werken samen ter vernieling. En 't gedierte, niet meer onder
's menschen oog, verwildert, of, aan zijne zijde levend, lijdt het mede 's meesters
leed, verliest zijn dierentaal, die verbastert tot hijgen of brullen of in zwijgen zich
verliest.
Tijgers, jakhalzen, leeuwen, ontvlieden de verzorgende hand. Schijnbaar heeft
de mensch over hen de heerschappij verloren. Hoe ontaarden zij! De trots, de
oorzaak van den val der englen, keert weer; moorden en verslinden wordt hun lust
en naar hun woede vervormt zich ook hun lichaam; klauwen en tanden verscherpen
en groeien uit. Helaas! eeuwen van tranen wellicht zullen geen boete genoeg zijn
voor het vergieten van één droppel menschenbloed.
Dit evenwel wil God verhoeden. Hij verbiedt het roofgedierte des menschen
hoogheid aan te tasten. Hij gedoogt het blindelings woeden onder elkander, doch
't bloed van Adam en zijne nakomelingen zal heilig zijn; geen menschenmoorder
zal ongewroken blijven.
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En dat gevoel bezitten de dieren. Hoe diep de mensch ook moge gezonken zijn,
voor des menschen oog wendt zelfs het uitgehongerde roofdier zich af, het tracht
daaraan te ontkomen, gaat druipstaartend heen, of werpt zich, als de tijger, bevreesd
dat zijn hart hem zal ontvallen, in blinde sprongen op zijn heer.
Hoe geheel anders is het met een ander gedeelte der dieren. Hoog staat de hond
aangeschreven, al gebruiken wij zijn naam om te honen; schaap, rund, paard en
ezel zijn den mensch trouw gebleven.
Afzonderlijke vermelding verdient de kameel, matig, zware lasten dragend door
de woestijnen, trouw aan zijn meester.
Ook het rendier, de kameel van het Noorden, dat met groote snelheid zijn meester
voert over bergen en spiegelgladde stroomen.
De kat is van tweeslachtigen aard; zij leeft aan onzen haard, doch toont telkens,
dat in 't bedrieglijk hart de duivel woont. De dichter gruwt er van; een ander moge
het dier voeden en de diensten, die het bewijst, vergelden, hij vermeldt liever den
lof van anderen.
Liefelijk gevogelte, dat leeft in lucht en water, hoezeer veraangenaamt gij den
mensch het leven. De wakkere haan, de trouwe tortel en dartle duif vragen liefde
en dank. En hoeveel ander gedierte, tot de schelpdieren toe, door de zee
opgeworpen, verbeiden, gelukkig in de opgelegde banden, het algemeen herstel:
geen bij, of worm, of mijt ontgaat de zorgen der Godheid, en 't zwakste leven zelfs
bestaat om te veredelen.
Hoe durft dan de mensch, de Christen, den dieren een geest ontzeggen? 't Kan
immers niet enkel werktuig zijn, al is 't dan een werktuig, dat door voeding en
verwerking van voedsel zich zelf telkens vernieuwt en verveelvuldigt. Er is immers
luisteren naar bevelen, gevoel voor schaamte, zucht naar lof, en dat is toch meer
dan verplaatsing van stof. Dat is geest, die door stoflijke klanken verstaat het
onstoflijke willen. En, al waren geheugen en denken, wil en verstand niets
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anders dan kunstgewrochten, zelfbewustzijn is het kenmerk van den geest, en dat
bezitten de dieren.
Wij behoeven er dan ook niet over te twisten, of de geest der dieren, na het
dierlichaam te hebben verlaten, zich in de lucht oplost. 't Is geen stof of zand, dat
nu eens het eene dan het andere lichaam vormt. Weet het wel, o mensch! als de
geest vergaat, dan staat het met den uwen niet beter. De geest is onsterfelijk of hij
bestaat niet.
Maar nu nog eene andere moeilijkheid! Indien de dieren onsterfelijk zijn, zullen
wij ze dan evenals de Ohio-Indiaan zijn hond en de Arabier zijn ros aan gindsche
zijde des grafs ontmoeten en met hen als gelijken omgaan. Dat is belachelijk. Doch
't berust op een misverstand. Het dier-bestaan, ja, dat houdt op, maar dan breekt
evenals een slaaf uit de kluisters de geest uit den dierpels om 't Vaderhuis te zoeken.
Een nieuwe toestand treedt in: herstel of zwaarder straf. Ons lichaam echter is het
onze, wij zijn er in geschapen; 't is geen kleed, aangeschoten, nadat reeds de ziel
bestond, ook blijft het, veredeld en verfijnd, tot in eeuwigheid bestaan.
Over 't geheel is de gedachtengang van het gedicht duidelijk, schoon wij niet
ontkennen, dat het hier en daar donkere passages heeft. 't Is onze bedoeling niet,
de stelling, hier verdedigd, te bestrijden; wij zouden er op kunnen wijzen, dat
Bilderdijk het zelfbewustzijn der dieren, zoo menigmaal betwijfeld, als axoma stelt;
dat hij de moeilijkheid van de voortteeling der dieren voorbijslipt en niet meedeelt,
of er dan op die wijze eene vermenigvuldiging van engelen plaats heeft, - er zouden
meer bezwaren zijn aan te wijzen, zelfs door hem, die met Bilderdijk gelooft aan
den val der engelen, aan de schepping van man en vrouw, zooals die in Mozes'
eerste boek wordt beschreven, aan den val des menschen door overtreding van
het proefgebod, doch wij zeiden reeds in den aanvang, op welk standpunt wij ons
wenschen te plaatsen, juist omdat van daaruit dit schoone
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dichtstuk van Bilderdijk voor ieder te genieten valt. Daaraan staan zeker nog andere
zwarigheden in den weg, en wij willen trachten die zooveel mogelijk weg te nemen,
maar, als wij van Da Costa's tijdzangen kunnen genieten, zonder Chiliast, zonder
Christen te zijn (schoon zeker de Christen, de Chiliast hem 't best zal verstaan),
dan is het ook mogelijk ‘De Dieren’ van Bilderdijk te waardeeren.
Wanneer na wegneming van het grootste bezwaar, het zich moeilijk kunnen vinden
in de meening des dichters, wat men toch juist bij een philosophisch product zoo
wenschelijk acht, ook het tweede is overwonnen en het tafereel, dat hier wordt
voorgesteld, helder in omtrekken voor ons staat, dan blijven er moeilijkheden in de
details over en die zijn soms niet gering. Bilderdijk vraagt nauwgezette lezing en
vaak niet weinig combinatie-vermogen, als hij lange, moeilijk in elkaar gezette zinnen
in verzen geeft, soms zelf niet van gewrongenheid vrij te pleiten. Zijne woordenkeus
levert geene groote bezwaren. Woorden als: schuldzoen, kinkhoornbloed voor
purperverf, schrikdier, lazuur, abeelen, prachen, klemmeren, vergouden voor
vergoeden, schakals voor jakhalzen, krokend, verkleinzen e.d., al mede de
moeilijkste, door B. in dit gedicht gebruikt, kunnen, goed in het verband beschouwd
en wel overdacht, zeer wel worden verstaan. Anders staat het met den bouw van
enkele deelen. Wij kiezen er hier en daar eenige der zwaarste uit om die toe te
lichten.
De eerste 18 verzen zijn waarlijk niet de helderste en wij weten niet beter te doen,
dan er eene paraphrase van te geven, ons zoo dicht mogelijk houdende aan het
gedicht.
Al kunnen wij eigenlijk, zoo vangt het aan, nooit genoeg aan het toch zoo pijnigend
zelfonderzoek doen, ons zelf, koningen der aarde, de kroon onwaardig keuren, nooit
diep genoeg ons hoofd buigen in 't stof, om 't straks omhoog te mogen heffen tot
God, waar wij in 't eeuwig licht met de Engelen gelijk zullen zijn, verhoogd na
zelfvernedering, -
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voor ditmaal moge het eens genoeg zijn. Thans toch treft mij een ander voorwerp,
wel afgrijselijk en toch ook verteederend. Is het wel werkelijkheid, wat ik zie? De
mensch, uit nietige aarde gesproten, zou zoo groot zijn, dat hij - ik durf het bijna niet
uit te spreken - reeds hier der Engelen meester is, dat hij wreker zou zijn van Gods
gezag! Wel is al het schoon dier Engelen verdwenen, zij vielen, en vernedering en
boete is de hun gestelde wet, maar toch gesteld onder de hoede des menschen,
schoon eigenlijk boven hem? - is dat mogelijk. Zeker, zoo is het inderdaad, en wat
wij hier in stoffelijke vormen zien, is niets dan een afschijnsel tegen over het geestelijk
zijn, niets dan eene afspiegeling van 't eeuwig ware.
Vooral de beide laatste regels zijn niet volkomen helder van beteekenis:
‘Ach, 't is zoo; en dit stof, dit zichtbre schijn-heelal,
Wat is 't? Van 't Geestelijk waar een enkle wederschal.’

In verband met alles wat er volgt, is men geneigd te denken aan den stofvorm,
waarin volgens B. de Engelen nu als dieren onder ons leven. Hij komt daarop
meermalen terug, men vergelijke vs. 325-328, 494-498 en 553-556. Echter kan de
gedachte ook ruimer opgevat worden en het geheele stoffelijke heelal worden
genoemd een enkele wederschal van het geestelijk ware.
Vs. 49 vv. moeten aldus worden gelezen: Een aantal (der gevallen Engelen)
zinken met krijschingvol geween door ether, lucht en aardkorst in den afgrond, door
het scheuren van die aardkorst ontsloten; daar worden ze voor eeuwig opgenomen
in den brand van 't alverwoestend vuur, dat eens op deze aard moet blaken. De
woorden ‘om nimmer meer te slaken’ (vs. 52) moeten worden aangevuld met ze:
om (ze) nimmer meer, enz., waardoor alle onduidelijkheid wegvalt. De laatste regels
van dit gedeelte (vs. 60 vv.) bevatten in den zinsbouw geene moeilijkheden, slechts
worde in het oog
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gehouden, dat B. het voorstelt, als zou een deel der Engelen als geesten in de lucht
zweven en der menschen aanklagers zijn, wanneer eenmaal de groote gerichtsdag
komt.
den

Men lette er op dat ‘aardrijk’ in den 3 nvl. staat, en geve acht op het eigenaardig
gebruik van o m in vs. 72, waar het beteekent: in zulke mate.
Vs. 99-106 vragen ook eenige toelichting. De bedoeling van den dichter is deze:
de vervallen en verminkte aanverwanten der Engelen, schoon naar het lichaam als
de planten bewerktuigd, zijn, evenals wij, niet enkel met groeiend leven (zoo
karakteriseert B. het wezen der plant) begaafd, doch ook met denkkracht, die dat
1)
leven zelf regelt. Indien Descartes gelijk had en het dier niet kon denken, dan,
mensch en dier zouden 't ervaren, zou het lot des aardrijks verschrikkelijk zijn.
Waarin dat verschrikkelijke zou bestaan, wordt niet gezegd, doch uit het geheel is
op te maken, dat B. zich de verhouding van de dieren tot den mensch geheel anders
denkt, wanneer zijne opvatting van het dierwezen niet de ware zou zijn.
In vs. 119 moet aan ‘bestemmen’ de beteekenis worden gehecht van: toestemmen,
als rechtvaardig erkennen.
Om vs. 134-139 te verstaan, dient men te weten, dat Phebus of Apollo, de god
der zon en des lichts, die door Jupiter met het mennen van den zonnewagen was
belast, reeds toen hij nauwelijks de wieg had verlaten de vreeselijke Python-slang
doodde. Schooner dan Apollo, 't schoonste wat de Grieken zich konden voorstellen,
edeler, schooner dan mensch en Engelen kunnen denken, was Adam, toen hij uit
de hand des Scheppers kwam.
In vs. 221-224 zìnspeelt B. op de voortteeling der dieren, een trek, uit nooddruft
geboren, doch een zegen geworden,

1)

Descartes, Fransch wijsgeer (1596-1650). Voor ons onderwerp hebben wij te weten, dat hij
in zijne metaphysica uitging van de stelling: ‘ik denk, dus ben ik,’ en de dieren als louter
machines beschouwde.
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en behaaglijk, vergoedend iets van het verlorene, daar zij het gevoelloos stof
bezieling vermogen te geven.
Ook vs. 261-262 zijn niet aanstonds volkomen duidelijk, het eenigzins gewrongene
is daarvan oorzaak. Het lied der vogelen klinkt tot lof der Almacht, maar ook tot lof
des konings, die, volgens opdracht des Almachtigen, de plaatsvervanger des
Scheppers is bij het stof, op de aarde.
Vs. 335-338 geven eveneens zwarigheden:
. . . . . . . ‘Het streelde zich, als de eerste,
Der onderdanen, die zijn scepterstaf beheerschte;
Nu zijt ge (en tot hoe ver!) terug gezet! 't Gemis
Des hemels trof u min bij 's bliksems schrikbre flits’

't Meest voor de hand ligt, dit het te laten slaan op het voorafgaande hart (van
Nachas, de slang). Dat hart heeft er iets streelends in gevonden, zich de eerste der
onderdanen te weten; en nu, Eva gaat voor! Minder vreeselijk was het voor den
gevallen Engel den hemel te moeten missen, toen de bliksem in de hand des
aartsengels (denk aan Vondels ‘Lucifer’) den oproerling trof.
Wij kunnen nu een groot gedeelte voorbijgaan; het gesprek tusschen Nachas en
Eva is zonder eenige duisterheid.
De vs. 447-450, waarin B. de behoorlijkheid der verboden vrucht teekent en het
bedwelmende der verleiding voor Eva, zijn overdreven: balsemwalmen (geen fraai
woord!) uit de schil der vrucht doortrekken de handpalmen der vrouw en ook haar
adem met een amberkracht en zwijmelgeur, die in het hart een dartele lust, een
smachtend verlangen naar het verbodene doen ontwaken.
Wij wijzen nog op de vs. 559 en 560, waar ‘wat de aard vertreedt, of omzweeft
op uw pennen’ de aanspraak (aangesproken persoon) vormen, en ‘wat bloed of
levend aas uw hol gedarmte mest’ als toegevende zin moet worden opgevat; - op
de vs. 649-660 die na de toelichting in ons overzicht van het geheele gedicht geene
verduidelijking meer behoeven,
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doch die meer dan menig ander gedeelte nauwgezette lezing vergen (bij vs. 650
dachten wij aan het gesprek tusschen Bilderdijk en Schiller, door Geel
gephantaseerd); op de vs. 664-670 eindelijk:
‘Of waarom zou ze een poos door 't neevlig lichaam schijnen,
En, als een handvol zands dat hier een kunstwerk draait,
Daar 't lichte radertuig der kindermolen zwaait,
En elders, de uren meet in onze kinderspelen,
Bij wiss'ling nu het een, dan 't ander lijf bedeelen?
O mensch! vergaat de geest, ook de uwe (sidder vrij!)
Staat vlotter dan de golf van 't ebbend stroomgetij.’

Ze in den eersten regel ziet op geest (hier vrouwelijk, in vs. 673 mannelijk genomen)
tenzij ze op onsterfelijkheid terugslaat wat niet wel aan te nemen is.
Het zand in den zandlooper kennen wij nog als tijdmeter, om kunstwerken en
kindermolens in beweging te brengen gebruiken wij het niet meer. Die verschillende
diensten bewees het zand, nu eens deze, dan die functie vervullend, maar dat kan
B. zich niet voorstellen van den geest, van het onstoffelijke. Is de geest vergankelijk,
dan kan de mensch al doet het hem sidderen, er zeker van zijn, dat ook des
menschen geest alle vastheid en eeuwigheid van bestaan mist.
Wij weten, dat ‘De Dieren’, geheel doorlezen, tot meer vragen aanleiding geven,
dan wij hier trachtten te beantwoorden, voor sommigen meer zwarigheden aanbieden,
dan wij er in aanwezen. Wij vleien ons echter, door onze opmerkingen de lezing te
hebben vergemakkelijkt en meenden buiten de eischen te gaan, aan een opstel in
dit tijdschrift gesteld, indien wij op alle slakken zout legden (‘acht de vergelijking niet
smadelijk’, zou Potgieter zeggen). ‘De Dieren’ zal niet het eerste zijn, wat wij den
candidaten voor de hoofd-acte in handen wenschen te geven, maar
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Da Costa's zangen zijn over 't geheel zwaarder kost dan dit dichtstuk van zijn
geliefden leermeester.
Met opzet hebben wij niet dan terloops op de schoonste gedeelten van dit werk
van B. gewezen. Het schoone moet niet worden aangepraat, al weten wij zeer wel,
dat ook de zin van 't schoone niet zonder opzettelijke ontwikkeling zich openbaart,
d.w.z. los moeten worden gemaakt, ook met anderer hulp, van de wikkels, waarin
hij besloten ligt. Meer mag echter ook niet geschieden, of men geeft aanleiding dat
het spreken over het schoone eene napraterij wordt zonder gevoel, zonder eenige
waarde.
Utrecht, Mrt. 1903.
J. HOBMA.
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De beste uitspraak in vreemde talen.
(Vrij bewerkt naar het Deens van Prof. Jespersen.)
1)

In een vorig opstel hebben we de taaltoestand in Nederland onderzocht en zijn tot
de konkluzie gekomen dat de ‘beste’ uitspraak die was, waarvan men niet horen
kon uit welke streek de spreker stamde. We zullen nu, zo als ik in een noot aan 't
eind van die vorige studie al aangaf, de daar geschilderde toestanden in 't kort
tekenen voor de andere talen, voor 't Frans, Duits, Engels en de Scandinaviese
talen en nagaan in hoeverre men voor hen 't zelfde kriterium opstellen kan.
In alle kultuurlanden is die vraag - welke uitspraak als de beste gelden moet natuurlik menigmaal opgeworpen en beantwoord geworden, maar dieper
o n d e r z o c h t eigelik minder. Leest men de dit onderwerp betreffende literatuur
door waar men zou menen een antwoord op die vraag te vinden, dan is 't om er
moedeloos onder te worden: ‘zo veel hoofden, zo veel zinnen’, zou men bijna gaan
denken en 't lijkt op 't eerste gezicht onmogelik al die tegenstrijdigheden van de
onderzoekers - zelfs van hen die in 't land zelf geboren zijn - met elkaar te verenigen.
Bovendien heeft elk land zijn eigenaardige toestanden en 't zou dus vreemd kunnen
voorkomen een antwoord te willen geven dat op al die verschillende landen past,
en toch is dit 't wat ik, met hoop op goede uitslag, proberen wil. Ik geloof nl. dat
mutatis

1)

Zie Taal en Letteren, 1902, blz. 449.
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mutandis op al die andere talen van toepassing is wat we al hiervoor, als 't juiste
kriterium voor 't Nederlands hebben leren kennen en ik meen dat dit al blijken zal
uit de enkele verstrooide opmerkingen, die ik hier tot steun van mijn opvatting heb
kunnen bijeenbrengen. Van een sistematies onderzoek van al die verschillende
talen kan hier uit den aard der zaak geen sprake zijn, - wat hieronder volgt is
inelkgeval meer dan wat er in de meeste fonetiese handboeken over staat, waar in
de regel 'n enkele terloopse opmerking 't enige is wat men er over vindt. En dikwels
bevat dan zulk 'n opmerking noch een tegenstrijdigheid, - 'n menging van
1)
gezichtspunten, - als waar b.v. Trautmann in zijn ‘Kleine Lautlehre des Deutschen,
Französischen und Englischen’ beweert dat 't beste Frans ‘bei den gebildeten der
stadt Paris’ te vinden is. Hier wordt dus 't gezichtspunt van de kultuurtoestand van
de spreker en het geografiese gezichtspunt n a a s t elkaar aangegeven op een
manier die - de lezers van de vorige studie en van deze zullen zien waarom - als
een d o o r e l k a a r -h a l e n te beschouwen is.
Om met Frankrijk te beginnen, - daar is, ook met 't oog op de taal - een grotere
centralisatie op te merken, dan men verwachten zou als men de grootte van 't land
in aanmerking neemt. Natuurlik heeft hiertoe in de eerste plaats 't prestige van Parijs
bijgedragen. Een uitspraak die zich in een centrum als Parijs ontwikkelen zal, kan
uit den aard der zaak niet ‘lokaal’ worden in de zelfde zin als die van het een of
ander dorp. De statistiek wijst dan ook uit dat percentsgewijs 't getal van hen die in
Parijs wonen, maar daar niet geboren zijn, ongemeen hoog is.
De vraag wat de Fransen zelf als de beste uitspraak beschouwen kan gemakkeliker
beantwoord worden dan voor 'n andere taal en wel omdat Thurot de opienies van
alle

1)

Door de bewerker er bij gevoegd; 't hier geciteerde werkje verscheen na dat van Jespersen.
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verdere grammatici hierover verzameld heeft. Koschwitz heeft er 'n uittreksel
1)
uitgeleverd en er bij wijze van supplement enige nieuwere bij gevoegd . Daaruit
blijkt dat er bij alle verschil van opienie toch enigheid is in dit opzicht dat Parijs als
de zetel beschouwd wordt van 't fijnste Frans. Dikwels - vooral in royalistiese tijden
- wordt de taal van 't hof spesiaal genoemd, - dikwels de hogere
rechtsgeleerden-wereld. Heel veel hoort men ook over de uitspraak van de
ontwikkelden - ‘les honnêtes gens de la Capitale’ of ‘la bonne compagnie’. Vele
schrijvers geven deze kriteria naast - d.w.z. zie boven: door - elkander aan: ze
schijnen dus niet ingezien te hebben dat er een keus gedaan moést of kón worden
tussen die verschillende kriteria; toch treft men hier en daar een uitdrukking aan die
bewijst dat, wat aan de waardering ten grondslag ligt, iets is dat vrij wel met mijn
definietie van de algemene taal overeenkomt; b.v. waar reeds Fabri (1521) een
2)
algemene uitspraak aan schijnt te nemen die boven de barbaarse dialekten staat
of wanneer Palsgrave (1530), alhoewel hij beweert de Parijzenaars en hun
onmiddelike buren te volgen, er toch aan toevoegt dat alle hogere ambtenaren
3)
w a a r z e o o k w o n e n uitstekend Frans speken . Hindret (1687) geeft de reden
aan waarom de uitspraak van het hof zozeer de aandacht verdient: ten eerste omdat
de koning de taal zo spreekt, maar ook omdat aan 't hof juist de voornaamste lui uit
de provincien bij elkaar komen die veel zuiverder spreken dan de mindere man uit
hun streek en dat die elkaars uitspraak over en

1)

2)

3)

Thurot, La prononciation française depuis le commencement du XVIe Siècle d'apres le
témoignage des grammairiens; Paris, 1881, I blz. LXXXVII ff.; Koschwitz, Les Parlers parisiens,
Paris 1893, Préface.
Il aduient mainteffoys que lon barbarise en pronuncant comme en faisant faulx accent ou
aspiration, comme communement font tous nos vulgairès parciaulx, comme trop picart, trop
normant, trop breton, etc. barbarisent en leur accent.
Nor there is no man that is a mynister of theyr commin welth, outher as a capitayne, or in
office of indicatoure, or as a famous preachour, but, where soever he abydind be, he speketh
the parfyte frenche.
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1)

de

weer ‘afslijpen’ . In de 19 eeuw gaf Lesaint 't volgende antwoord op de vraag hoe
men de grootsmogelike reinheid bereiken kon: ‘evitez avec soin l'accent provincial’.
Andere zullen u vertellen dat de beste uitspraak te vinden is bij Fransen uit 't Zuiden
die in Parijs zijn gaan wonen en daar hun provinsiale uitspraak kwijt zijn geraakt; of
wel dat men best in Parijs geboren zijn kan en toch even slecht spreken als in
2)
Marseille of Bordeaux . Al deze en dergelijke uitingen schijnen mij er op te wijzen
dat mijn definietie van wat een algemene taal is, ook op Franse toestanden past.
Men vergelijke noch wat Passy zegt over een ‘nationaal dialekt’ of ‘landstaal’, een
dialektvrij Frans, dat niet zeer sterk afwijkt van de uitspraak van een beschaafd
Parijzenaar en dat meer verdient bestudeerd te worden dan welk (lokaal)dialekt
3)
ook .
Van de drie grote kultuurlanden is Duitsland datgene, waar de toestanden 't
ongunstigst lagen voor de ontwikkeling van een werkelik algemene uitspraak.
Polieties gesproken was 't land zeer lang gesplitst in een massa kleine staatjes, elk
met zijn centrum. Een grote werkelike hoofdstad bestaat eigelik eerst sedert 1871
en zelfs nu is Berlijn niet de hoofdstad van dat grote deel van de duitssprekenden
die bij Oostenrijk horen. Hierbij komt noch 't dialektverschil, van ingrijpende aard,
tussen de hoogduitse en de nederduitse dialektgroep. Naast 'n sterk-ontwikkeld
gevoel voor ‘das grosse Vaterland’, heeft ook 't lokaalpatriotisme zich in Duitsland
doen gelden en wel meer dan in andere landen. Als dit zich dan op taalgebied
openbaart, zo dat ieder de uitspraak uit zijn buurt voor de beste houdt, kan men
best begrijpen dat menig Duitser er toe komt eenvoudig een ieder aan te bevelen
te spreken ‘wie ihm der Schnabel gewachsen ist’ en dus in

1)

2)
3)

C'est le lieu où s'assemble tout ce qu'il y a de personnes illustres et consi dérables des
provinces dont les manières de parler sont plus épurées que celles des autres gens de leur
païs, et qui les rectifient et polissent encore par la fréquentation de tous ceux qui approchent
le plus de la personne du prince.
Dupont-Vernon, Koschwitz, blz. XVII.
Phon. Stud., I 19 v.
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't geheel geen uitspraak te erkennen die werkelik voor iedereen tot voorbeeld zou
moeten en kunnen dienen. Sommige hebben daarentegen 'n plaatselike uitsprak
als voorbeeld op willen stellen. Zo is 't 'n wijd en zijd verbreide opvatting dat 't beste
Duits in Hannover gesproken wordt. Dit hoort men meer noch in 't buitenland dan
in Duitsland zelf, waar men tegen de Hannoveraanse eigenaardigheden al evenveel
objectie heeft als tegen die van een andere streek. 't Is zo goed als zeker dat dit
idee uit Engeland stamt, waar de Hannoveraanse Dynastie - van de Georges - dit
deel van Duitsland een prestige gegeven heeft dat 't anders wel niet gekregen zou
hebben. In de laatste tijd heeft men de Berlijnse uitspraak - en dit zeker te recht 1)
meer en meer op gelijke voet willen stellen met die van Parijs en Londen , - zo veel
schijnt zeker dat Berlijnse eigenaardigheden zich al meer en meer over geheel
2)
Duitsland verspreiden .
Toch zullen er nog maar betrekkelik weinige in Duitsland gevonden worden die
voor de Berlijnse uitspraak stemmen, - de meerderheid zal daarentegen, hij
gemakkelik krijgen die met een algemene uitdrukking de beschaafde uitspraak in
Noordduitsland als norm opstelt. En veelal hoort men daaraan toevoegen - als iets
dat bizonder voor deze taal als voorbeeld pleit - dat er op deze manier een
kompromis tot stand gekomen is tussen Noord- en Zuid-Duitschland: 't Zuiden heeft
de hoogduitse woordvormen geleverd en Noord-Duits-

1)

2)

Dass die sprache des gebildeten Berliners das vielbesprochene normaldeutsch ist, gilt uns
in Berlin als ausgemachte thatsache, gegen welche alle proteste der lokalpatrioten und
dialekt-freunde Mittel-, Süd- und West-deutschlands nichts ausrichten können.’ Tanger in
Herrigs Archiv 89, 75 (1892). [De bewerker veroorlooft zich op de woorden gilt uns in Berlin
te wijzen en te vragen of de Berliner Tanger niet te veel z'n wens voor de werkelikheid
gehouden heeft en of - in verband met de volgende noot - Prof. Jespersen niet enigsins ten
onrechte Berlinerduitsch met militair-duits gelijkgestelt.]
Zie bij Schuchardt, Ueber die lautgesetze, 1885 bl. 15, de volgende veelzeggende uitdrukking:
Rückt nicht im militairschritt das berliner j für g immer tiefer und breiter nach Mitteldeutschland
vor? Vergelijk ook wat Rambeau in de Engl. Studiën (15, 386) meedeelt: ‘Ich habe schon
schwäbische officiere berlinisch sprechen hören.’ [Zie de vorige noot.]
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land de klank-vorm; dit ‘hoogduits in de mond van een nederduitser’ wordt dan in
de regel vergeleken met 't bekende italiaanse: lingua toscana in bocca romana.’ In
die formules zie ik een erkennen - althans tot zekere hoogte - van 't feit dat 't juist
op de dialektuitwissing aankomt, - en op het daarmee gepaard gaande zich vrijmaken
van, - zich ontdoen van plaatselike eigenaardigheden. Men prijst door die italiaanse
formule b.v. niet 't toscaans zooals een geboren Florentijner dit spreekt, maar zo
als dit gesproken wordt door iemand die er van buiten af inkomt en die zich van zijn
eigen dialekt ontdoen kan zonder geheel en al in 't Toscaans (in engere zin) op te
gaan. Voor Noord-Duitsland komt er noch iets bij. Zuid- en Midden-Duitsland waren
in een massa kleine staatjes verdeeld, de ambtenaarstand daar had zo goed als
altijd zijn opvoeding ter plaatse zelf gekregen en leefde daarna, bijna zonder
uitzondering, in de nabijheid van hun geboorteplaats, waardoor ze veel minder aan
de verleiding blootstonden, zich onder de invloed te laten brengen van de uitspraak
van andere streken. Daarentegen was de toestand in Noord-Duitsland geheel anders
ten gevolge van 't steeds zich ontwikkelen van Pruisen.
‘Nooit komt 'n ambtenaar tot rust, steeds moet hij van Oost naar West verhuizen
of omgekeerd. Zijn kinderen moeten soms, gedurende hun schooljaren, drie of zelfs
meer keren van verblijfplaats veranderen. Overal horen die de menschen anders
spreken dan ze zelf spraken, - wegens hun dialekteigenaardigheden worden ze
uitgelachen en uitlachen is de best werkende kritiek.... Een overal gelijkworden van
de uitspraak, zoals in Pruisen, is in een kleine staat niet mogelik, waar alles op zo
1)
veel kleiner schaal geschiedt’ . Palleske noemt de taal, die op deze manier ontstaan
is, dan ook: amtenaarsduits.
Ook de toestanden in de teaterwereld werkten in dezelfde

1)

Palleske, Die Kunst des Vortrags, 2e auflage, 1884 bl. 78-79.
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richting. In Duitsland reizen de toneelspelers veel meer dan in Engeland of Frankrijk.
En moet zoo'n troep dan eens hier, dan eens daar spelen - toch moeten ze trachten
overal even goed verstaan te worden. 't Personeel van zulk een troep wisselt steeds,
en de akteurs die uit verschillende streken stammen, zijn door hun posietie in een
veel inniger samenleven met elkaar verbonden dan in de regel in enige andere
1)
stand mogelik is.
Merkwaardig is 't dan ook niet dat er zich een ‘Bühnendeutsch’ ontwikkelde, bijna
geheel vrij van dialekt eigenaardigheden en dat men in Duitsland meer dan in andere
landen deze teater-uitspraak als voorbeeld voor ‘de’ goede uitspraak aangehaald
2)
3)
vindt . Als Trautman dit met Berlijns identificeert, veroorloof ik me dit zo op te
vatten, dat 't niet wijst op 't tooneel dat zich na Berlijn gericht zou hebben, - ook niet
dáárop dat de Berlijner zich naar de toneel-uitspraak richt, maar dat 't feitelik dezelfde
omstandigheden - op taalgebied - zijn, nl. 't met elkaar in innige aanraking komen
van mensen uit verschillende streken - die in dezelfde richting gewerkt hebben in
de teater-wereld zo wel als in de hoofdstad, welke, zo als we zagen ook al 't centrum
was voor 't beambtenduits. Ook zij, die gewoon zijn, zelfs vrij sterk-geprononceerde
dialekteigenaardigheden op de voorgrond te doen treden, leggen die af, - trachten
altans dit te doen, wanneer ‘vertreter verschiedener gegenden Deutschlands
zusammen-

1)
2)

3)

Zie Paul, Prinzipiën d. Sprachgesch. 2, blz. 352.
Deze uiting van Jespersen zou misverstaan kunnen worden als of 't hier dus de akteurs waren,
die, als zodanig, de norm aangaven. Dit is Js. bedoeling zeker niet. Men zie wat er verder in
de tekst staat en bedenke vooral dat dit ‘teaterduits’ zelf zijn oorsprong heeft in toestanden
die met 't teater niets te maken hebben. 't Kan als voorbeeld dienen omdat 't zich op natuurlike
wijze door afschaving van eigenaardigheden tot algemene dialektvrije taal ontwikkeld heeft,
- niet omdat 't op 't toneel gesproken wordt.
Die sprachlaute, blz. 141: Es wird ferner auf die sprache der bühne hingewiesen. Aber diese
ist wesentlich berlinisch: wer daher die sprache der bühne für die beste erklärt, macht mittelbar
Berlin zum sitze der mustergiltigen aussprache des hochdeutschen.
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1)

treffen’ . Maar dan moet 't ook duidelik zijn dat in Duitsland dezelfde faktoren
aanwezig zijn - en in de toekomst in noch sterkere graad aanwezig zijn zullen - die
tot het ontstaan leiden van een algemeene taal, - vrij van plaatselike
eigenaardigheden. En niet weinige, taalvorsers zo wel als leken, zien dan ook in
een ‘dialectfreies deutsch’ 't ideaal waarna gestreefd moet worden, - al moeten ze
dan ook toegeven dat 't aantal van hen die nu al ‘dialektvrij spreken’, geringer is
2)
dan in andere landen, b.v. in Frankrijk .
Wat Engeland betreft, - men zou een lange reeks van schrijvers kunnen aanvoeren
volgens welke de uitspraak van 't Zuid Engels als voorbeeld genomen moet worden,
- terwijl er misschien even veel zijn die de uitspraak van Londen - dus maar een
spesiaal soort van Zuid-Engels aanbevelen. Dit zou opgevat kunnen worden als of
mijn definietie dus voor deze taal niet gold. Zo b.v. al Puttenham (Art of Engl. Poesie,
1589): ‘Ye shall therefore take the usual speech of the court, and that of London
and the shires lying about London within sixty miles and not much above.’ Uit de
moderne tijd citeer ik Ellis, Early English Pronunciation, V, 236: The habit of speech
among

1)
2)

Rambeau l.c. 382.
Nadat 't bovenstaande al geschreven was vond ik in Vietor's German Pronunciation (1885
bl. 6) de volgende definitie van ‘the best German’, die zeer sterk aan de mijne herinnert, maar
die ik toch niet (bewust) in m'n gedachte gehad kan hebben, toen ik mijn definietie in Dania
(I, 41) schreef: ‘As a rule I would call him the best speaker who most effectually baffles all
efforts to discover from which town or district he comes.’ Alleen ligt er misschien - altans in
mijn idee (nl. Jespersen's niet van de bewerker) in 't woord baffle een wat al te bewust streven
om zijn geboorteplaats niet te verraden. Dit zal wel in verband staan met de eigenaardige
Duitse toestanden, waar de ‘algemene taal’ voor veel mindere de natuurlike taal is dan b.v.
in Denemarken en Nederland. 't Is jammer dat Vietor zich niet aan deze definitie gehouden
heeft, - en in plaats daarvan naderhand (Wie ist die aussprache des deutschen zu lehren, 2e
aufl. 1895 bl. 8) spreekt van: eine mustergüttige gemeindeutsche aussprache, d.h. die im
ernsten drama übliche wesentlich norddeutsche bühnensprache’, waar vooral ‘im ersten
drama’ erg stotend werkt! Vietor zal misschien hierop antwoorden, dat dit feitelik op 't zelfde
neerkomt, maar 't maakt wel degelik verschil welke grond er in de definietie zelf aangegeven
wordt.
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educated classes in London may be looked upon as the basis of ‘received speech
and pronunciation’. S w e e t (Primer of Spoken English, Preface) vertelt ons dat hij
wil schilderen: ‘the educated speech of London and the district round it - the original
home of Standard English both in its spoken and literary form.... After London English
had become the official and literary language of the whole kingdom, it was natural
that the same dialect in its spoken form should become the general speech of the
educated classes and that as centralisation increased, it should preponderate more
and more over the local dialects.’ Joseph Wright schrijft in zijn uitstekende Grammar
of the Windhill Dialect (VII) ‘met dit doel - ter vergelijking met zijn dialektvormen heb ik als Standaard van Engelse literaire uitspraak, - het klanksisteem van Sweet's
Primer of spoken English aangenomen, - dat de gewone algemene uitspraak van
de beschaafde man uit 't Zuiden van Engeland vrij zuiver weergeeft’.
Naast deze en dergelijke opvattingen die de uitspraak van 'n bepaalde streek of
stad als ‘de’ goede schijnen aan te bevelen, staan er andere die feitelik 't
tegenovergestelde zeggen. Niet alleen kan men veelal de Londense uitspraak met
't epitheton afschuwelik versierd vinden, maar er zijn schrijvers die de beste Engelse
uitspraak definieren op 'n wijze die al vrij sterke overeenkomst vertoont met die
welke wij nu hierboven al verschillende malen hebben geformuleerd. Zie b.v. Lloyd
in de Phonetische Studien VI, 106: ‘The best English is spoken bij the best-educated
English Society: and that is quite as much Northern as Southern’ en zie vooral wat
dezelfde schrijver zegt in de ‘Neueren Sprachen, III, 245: “The time is gone by when
any geographical standard of good English was possible. The best English is that
which avoids vulgarities of every class and gives the fewest signs of locality. Careful
speakers naturally strive to divest themselves of vulgarisms and localisms. Hence
there is a continual assimilating tendency in the pronun-
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ciation of careful speakers - a tendency which never quite fulfils itself, but which
nevertheless is now the actual, if imperfect, standard of correct English speech.” Hij
vertelt dan verder hoe hij eens iemand ontmoette die bizonder netjes en zuiver sprak
en die uit Toronto in Canada bleek te stammen. Die verbaasde Lloyd door te vertellen
dat, naar zijn mening, de planters in de zuidelike staten “the most uniformly good
English” spraken dat hij ooit gehoord had. De Londense uitspraak stond daarentegen
bij hem niet zeer hoog aangeschreven: “most of them did not talk; they gabbled.
Never theless there was a minority of Londoners whose English was admirable, but
the test by which be recognised these admirable speakers was his own inability to
detect that they came from London There can be no doubt that if the English world
were polled to-morrow; it would affirm with practical unanimity that not localism, but
the absence of localism is the test of good English, and that there is, infact, a much
closer agreement between careful speakers of English all over the world than there
is among the more or less educated, but more or less careless speakers of any
given locality.” Evenzo, - maar niet zo volkomen duidelik, zegt Bell (Essays and
Postscripts 134 en 173): It should be impossible for a hearer to predicate from an
orator's delivery either his province or his profession’ en ‘dialects are out of place
in all public life. Our Standard literature has no dialects, neither should our Standard
speech have any’.
Deze twee gezichtspunten schijnen vrijwel tegenover elkaar te staan en toch is
't misschien niet onmogelik ze ‘onder een hoedje te vangen’. Men mag n.l. niet uit
't oog verliezen dat dezelfde invloeden zich in Engeland hebben doen gelden als
op andere plaatsen, - dat er in de bevolking van Londen al evenveel ingeborenen
en vreemde door elkaar wonen als in andere hoofdsteden, - feitelik bij de enorme
uitgestrektheid veel meer. 't Hof, 't parlement, 't gerechtshof, - de handel, de teaters,
alle soorten van onderwijs

Taal en Letteren. Jaargang 13

220
inrichtingen, - 't literaire leven, - dit alles heeft reeds gedurende een paar eeuwen
in Londen zelf samengebracht alles wat de andere delen van 't land op zulk gebied
voor beste krachten hadden, zo dat daar de beste voorwaarden aanwezig waren
voor 't afslijpen van lokale eigenaardigheden. Ook bevinden zich in de middelike of
onmiddelike nabijheid van Londen juist die grote inrichtingen van onderwijs waar
de jongelui uit alle streken van 't land heen stromen, - de grote public schools Eton,
Harrow, Rugby, - en de universiteiten van Oxford en Cambridge niet te vergeten.
Feitelik is dus wat men de uitspraak van de beschaafden in Londen of Zuid-Engeland
noemt, 't product van zulk een afslijping, - zulk een afschaving, - zulk een
‘be’schaving, - met verlies van plaatselike uitspraak-eigenaardigheden. Uit de
proeven die Ellis, Sweet en andere geven, kan men dan ook zien dat wat zij als
voorbeeld geven, juist die niet-lokaal-gekleurde uitspraak is. Als nu Sweet en zijn
navolgers dit ‘de beschaafde Londense uitspraak’ genoemd hebben, hebben ze
door die naam alléén hun zaak meer kwaad gedaan dan door iets anders. Op zich
zelf al ziet elke fonetiese omschrijving er v o o r d e l e e k , wat vulgair uit, - maar
die indruk van vulgariteit wordt in dit geval - zeer ten onrechte - versterkt door die
o

uitdrukking ‘Londenerdialekt’. Hierbij is n.l. 1 . op te merken dat hier 't woord dialekt
voor de taalvorser niet anders dan ‘taal’ in 't algemeen betekent - terwijl menigeen
hieraan onwillekeurig de voorstelling verbindt van de min of meer verachtte uitspraak
van de mindere man (patois). Ten tweede bestaat er werkelik een spesiale Londense
uitspraak die alléén daar te vinden is, maar alleen bij die mindere man. En zo kan
men zich de verwarring verklaren - al is die dan ook niet geheel en al te
verontschuldigen - dat het dit vulgaire Londens zijn zou dat Sweet en de anderen
1)
als voorbeeld opgeven . Op de taal van de mindere

1)

Prof. Jespersen's opmerking omtrent Sweet's Engels bevat 'n kern van waarheid, - toch kan
de bewerker niet nalaten hier in Nederland - waar men in 't algemeen wel wat al te veel bij
Sweet zweert en diens uitingen niet genoegzaam aan kritiek onderwerpt - bij 't bovenstaande
'n kleine noot van protest te plaatsen. Zeer verkeerd zou n.l. de indruk zijn die men uit
Jespersen's woorden zou kunnen meenemen dat de door Sweet aangegeven uitspraak altijd
de erkend zuivere representeert. Ik noem geen voorbeelden omdat zulke détailopmerkingen
over Engelse uitspraak mij in dit tijdschrift niet thuis schijnen te horen.
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man van buiten ziet de ‘beschaafde’ man al vrij laag neer, - noch veel meer
daarentegen op de vulgaire taal in 'n stad, - in dit geval op de zogenaamde
Cockney-uitspraak. Lloyd (Neuere Sprachen, III, 245) geeft als reden hiervan op
dat het laagste stratum van de bevolking van 'n grote stad, betrekkelik veel meer
vulgair is dan de korrespondere laag op 't land. Als dit juist is, dan is daarom 't
eigenlik lokaal-Londens veel verder van de ‘Standard English Pronunciation’
verwijderd, - zelfs al is dit laatste feitelik op Londens grondgebied gebleven.
Er zijn consideraties die er op wijzen dat 't dit ‘hoog-engels is, dat, feitelik ontstaan
in 't zuidelike midland, nu meer of minder bewust erkend wordt als standaard voor
alle Engelssprekenden, - dit hoog-engels dat dus ontstaan is door afslijping, afschaving van plaatselike eigenaardigheden. Men luistere b.v. naar de uitspraak
van Schotten uit de betere standen aan wier uitspraak men hun noordelike oorsprong
noch kan herkennen. Bij de een zal men dit, - bij de ander zal men dat punt van
verschil opmerken met de spreekwijze uit hun streek. Maar in die punten zullen ze
altijd de Zuid-Engelse algemene taal naderkomen. - Een Amerikaan komt er in de
regel niet licht toe te erkennen dat Engeland of in 't bizonder Londen als voorbeeld
van uitspraak voor Amerika te dienen heeft. Vergelijkt men nu 't Engels van een
Amerikaan die in Londen woont, met dat van een die buiten Engeland, in Europa,
huist, dan zal men de opmerking kunnen maken dat men bij de laatste de
Amerikaanse eigenaardigheden beter bestuderen kan dan bij de eerste, aangezien
ze hier veelmeer verdwenen zijn. Want zelfs na een kort opont-
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houd in Londen tracht menig Amerikaan daar Amerikanis men te ontgaan, omdat
1)
hij er niet op gesteld is door zijn uitspraak als Amerikaan herkend te worden . - En
op vele plaatsen kan men van Engelsen lezen, die in Australië geweest zijn, dat
daar de uitspraak, zelfs van de mindere man, veel zuiverder is dan b.v. in Lancashire.
De reden hiervan is natuurlik niet dat, op zich zelf beschouwd, de kultuur daar hooger
zou staan dan in 't moederland, - maar wel dat er juist in de kolonien een massa
mensen van verschillende streken uit 't moederland samen gekomen zijn, wat 't
afslijten van plaatselikheden in de uitspraak bevorderd heeft. Vergelijk ook wat de
Amerikaan Emerson (History of the English Language, 109) zegt: Spoken English
throughout America is more uniform among all classes, there being no such strongly
marked dialects as in England.
Tenslotte voer ik noch een paar uitingen aan van kompetente opmerkers, die voor
mijn opvatting schijnen te pleiten, al leggen zij 't zwaartepunt van hun redenering
ook misschien ergens anders dan ik. Miss Soames schrijft (Phon. Stud. V. 230):
‘the pronunciation of cultivated Southerners.... is rapidly becoming the pronunciation
of cultivated Englishmen.... Northerners under forty years of age who mix in good
society have, as a rule, dropped all those characteristics of northern speech,
enumerated bij Dr. Lloyd, except that they distinguish between the vowels in path
and in father. En Johan Storm zegt (Engl. Philol. 23): ‘Die gebildete englische
aussprache ist nicht so einheitlich wie die französische wo sich alles nach Paris
richtet, aber weit einheitlicher als die deutsche.... dass die aussprache der höheren
stände im ganzen mit der gebildeten

1)

Ik moet deze opmerking voor rekening van Prof. Jespersen laten, - ik heb er ontmoet die dit
standpunt zeker niet bewust innamen en ook wel niet onbewust zich in die richting lieten
bewerken. In elk geval zullen de laatste dan toch wel zulke Amerikanen geweest zijn, die, als
ze b.v. in Frankrijk of in Duitsland woonden, daar ook lichter dan andere onder den invloed
van de taal gekomen zouden zijn. Natuurlik meen ik niet met deze opmerking de onjuistheid
van Jespersen's stelling aangetoond te hebben, - waar ik 't verder volkomen mee eens ben.
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Londoner aussprache übereinstimmt, und der umstand, dass die aristokratie güter
und wohnhäuser rundum im ganzen land besitzt, wo sie einen grossen teil des
jahres zubringt, mächtig dazu beiträgt, die süd-englische aussprache stets weiter
zu verbreiten. Während man früher bei Schotten immer nur die rein schottische
aussprache hörte suchen jetzt nicht wenige sich die südenglische aussprache
1)
anzueignen .
2)
En nu noch een enkel woord over de drie Skandinaviese Talen .
Denemarken is 't land waar de ontwikkeling van een algemene taal misschien de
minste moeilikheden in de weg zijn gelegd. En wel doordat de omstandigheden zo
gunstig lagen voor wat uit dit oogpunt 't enige is waar 't op aankomt n.l. een intensief
verkeer; politieke eenheid, - de geringe uitgestrektheid van 't land waar geen bergen
of andere natuurlike grenzen verschillende deelen van 't land van elkaar afsloten.
Verder maar één werkelik grote stad, - en die stad was natuurlik aangewezen als
't enigste centrum van 't hogere intellektuele leven, - voor de kunst en voor de handel.
Hoe minder die toestanden in andere landen voorkomen, - des te minder duidelik
zal die algemene taal zich van de dialekten onderscheiden. Veel minder gunstig
staat 't daarmee b.v. in Zweden. De grote uitgestrektheid van 't land, - enorme
stukken die niet of slecht bevolkt zijn - 't feit dat naast Stockholm - waar pas sedert
korte tijd een hogeschool is (en noch maar wel met 'n enkele faculteit) Upsala met
zijn eeuwenoude Universieteit staat en Göteborg, een sterk concurrerend
handelscentrum - dit alles kontrasteert in 't oog-

1)
2)

Bij de meeste zal dit aneignen wel onbewust plaats hebben, - ik geloof niet dat er veel dit
zouden erkennen.
[Tot nu toe heb ik Jespersen op de voet kunnen volgen, - met dien verstande dat ik de volgorde
der kort besproken talen enigsins heb veranderd. Uit den aard van de zaak moesten b.v. de
Skandinaviese talen die bij hem in de eerste plaats in aanmerking kwamen, bij mij achteraan
gezet worden. Wat hier nu verder volgt is dan ook maar 'n klein - ten dele zeer klein uittreksel
uit wat J. geeft, - wat Noorwegen betreft ben ik zelfs geheel van hem afgeweken.]
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vallend met Denemarken. Een algemene taal heeft zich dus daar noch niet kunnen
ontwikkelen en voor iemand die geen leek in 't vak is, is 't gemakkelik aan de
uitspraak van 'n Zweed te herkennen uit welke provinsie hij is. Maar 't gaat hier als
in Nederland, wat niet in werkelijkheid als afgesloten geheel bestaat, bestaat (en in
geringere mate is dit feitelik overal zo) als ideaal waarna men zich richt, - onbewust!
Er bestaat ook in Zweden een - alweer onbewust - streven in de richting van een
interprovincieel Zweeds. Volkomen juist is dit opgemerkt door Sweet (Sounds and
forms of spoken Swedish, bl. 460.) “The Swedes themselves often say that they
have no riksspråk or standard language, and it is certain that there is much less
uniformity among educated Swedes than there is among educated Englishmen
(excepting Scotchmen). It is however, clear that the mere fact of educated Swedes
from the most remote provinces being able to communicate with one another, while
the peasants of the same provinces would not be able, perhaps, to understand a
word of each other's speech, proves that there must be some common standard at
which all educated speakers aim, and the fact that their pronunciation still retains
enough dialectal peculiarities to betray their locality merely shows that they have
not succeeded in their attempt.”
Veel meer moeilikheden zelfs dan in Zweden, staan er in Noorwegen in de weg
voor de ontwikkeling van een algemeen Noors. Door politieke gebeurtenissen werd
de geleidelike ontwikkeling van 't Noors op 'n onnatuurlijke manier afgebrokon, eerst
door de vereniging met Zweden en Denemarken, toen 't Zweeds domineerde, toen
de

- en vooral sedert 't begin van de 16 eeuw, toen Denemarken Noorwegen politiek
en daarna ook intellektueel op sleeptouw nam. Gedurende die lange winterslaap
van ongeveer drie eeuwen werd Noorwegen door Deense amtenaren overstroomd,
werd 't op zoo'n verdere trap van ontwikkeling staande Deens in Noorwegen
ingevoerd en verdrong 't oorspronkelijke Noors
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in die zin, dat 't alle mogelike eenheidskiemen toen verstikte, waardoor naast - of
zo men wil, o n d e r - dit sterker en sterker Noors getinte Deens, alleen maar onder
elkaar afwijkende Noorse dialekten bleven leven. Pas sedert een 70-tal jaren, - kort
na de afscheiding van Denemarken, in 1814 - is 't Noors bezig zich van Deense
invloed vrij te maken. En een centrum is er ook pas sedert korte tijd, - n.l. Kristiania,
- maar Bergen en Throndjem, om geen andere kleinere steden te noemen, domineren
veel meer dan de kleinere steden in andere landen. Ook is de percentage van de
in die steden wonende bevolking in vergelijking met die op 't platteland zeer gering
(28,49% tegen 71,51% op 3 Des. 1900). Daar komt noch bij - in dit opzicht is de
toestand in Noorwegen enig - dat er naast dit meer en meer Noors getinte Deens,
sedert 'n betrekkelik korte tijd 'n “ander” Noors zich op de voorgrond heeft weten te
werken, waardoor de ontwikkeling van 'n op 't Deens-Noors gebaseerde algemene
taal zéér sterk wordt tegengegaan. Dit is 't zoogenaamde “Landsmaal”, - eigelik de
Landstaal, - een op de oorspronkelike, nooit uitgestorven Noorse dialekten gegrondt
uittreksel - ik weet er geen beter woord voor - uit diezelfde dialekten, - dat sedert
enkele jaren, officieel als “Noors” in de scholen ingevoerd, 'n enorme vlucht heeft
genomen. Als dan ook geleerden als Jespersen, Storm en andere ons vertellen,
dat er, ook in Noorwegen 'n algemeene taal “zich bezig is te vormen” dan zal zeker
'n taalvorser niet vlakaf willen of durven ontkennen, dat dit misschien wel 's komen
zal, maar dan zal hij er de opmerking aan toevoegen dat de kiemen er van op dit
oogenblik zo gering zijn, dat er 'n fonetiese reuzenteleskoop voor nodig is om die
1)
nu al in voldoend aantal te ontdekken . Men bedenke ten slotte dat de natuurlike
toestanden, - hoge bergen, moeilik of soms niet te passeren, - en onmetelike,
onbegaanbare bergvlakten -

1)

't Enige opstel over deze Noorse taaltoestanden dat in 'n in Nederland algemeen bekende
taal (en tijdschrift) werd geschreven is dat van v. Mauzer in de Germania dl. XXV blz. 33; zie
ook ib. dl. XXXIV blz. 411-419. Daarheen werd ook b.v. de lezer van Taal en Letteren, 1891.
p. 196 verwezen. Maar van M.'s voorstelling van de zaak is op onvoldoende kennis van zaken
gegrond, - en eenvoudig gebaseerd op de geschriften van een der hevigste en scherpzinnigste
tegenstanders van die taalbeweging, nl. Prof. Storm. Ook Jespersen heeft de zaak blijkbaar
niet zelf onderzocht.
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het verkeer hier noch meer bemoeiliken dan in Zweden.
Vatten we al 't voorgaande samen dan zullen we, geloof ik, tot de konkluzie komen
dat de hier verdedigde opvatting van wat 'n algemene taal eigenlik is, ook door de
studie van de taaltoestanden in andere landen gesteund wordt. Die studie toont nl.
dat zulk een taal ontstaat en alleen ontstaan kan, door intensief verkeer tusschen
de bevolking van de verschillende delen van een land. Men kan gerust blijven
voortgaan in verband hiermee, van “de beschaafde klasse”, of van 'n centrum te
blijven spreken waar b.v. 't beste Nederlands gehoord wordt. Als men maar bedenkt
dat dit niet is omdat, doordat iemand zijn geest ontwikkelt - de meest intellectuele
kan allergemeenst spreken - of doordat iemand in die plaats woont, - maar alleen
omdat, doordat er op die plaats - Utrecht, om een voorbeeld te nemen, - zooveel
lui, vooral uit de beschaafde klasse van alle kanten van Nederland samen komen
dat vele eigenaardigheden daar afgeslepen zijn. Zeer interessant is wat ik al vroeger
van Lloyd citeerde: The time is gone by when any geographical standard of good
English was possible,’ - en uit Sweet dat Londen de ‘original home’ zou zijn van 't
besproken en beschreven ‘best English’, - nu, nu er zo oneindig veel gereisd wordt,
is dit niet meer op een bepaalde plaats te vinden.
En de reden waarom zulk een algemene taal voor te trekken is boven de andere
dialekten van die zelfde taal ligt wel voornamelik daarin, dat die 't gemakkelikst in
alle delen van 't land verstaan zal worden.
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Des geestes lusthof.
In 1603 werd uitgegeven:
S'Gheests Lvsthof. Inhoudende veel schoone Spreucken, notabele
Sententien ende Ghedichten, seer nut, stichtelijck, ende playsant om
lesen. Wt verscheijde plaetsen bij een vergadert ende gestelt bij ordre
van Alpha Beth.
Per A. Croche.
1)
In eodem prato bos herbam querit, canis leporem, Ciconia lacertam den .
Tot Vtrecht. Bij Herman van Borculo, woonende onder den Doms Toorn
int vliegende Hart.
Uit dit merkwaardige boekje wil ik hier en daar iets citeren.

‘Een boerde van een Boer.
Een Noorder Boer was inde Meij ghetrocken wt,
Nae Parijs om de Fransche spraek te leeren,
Daer gafmen hem te eeten Salaet en groen cruyt,
S'middaechs en s'avonds meer dan zijn begeeren
So seijde hij ik wil weder t'huijswaert keeren,
Want daermen inde Samer eet gras parmafoy
2
Daer moetmen inde winter oock eeten Hoy .

Maar dit is met een enkele variant 't zelfde als De Boer te Parijs van Roemer
Visscher!

1)
2

't Vignet is een leeuw opstaande tegen een pilaar, waarop: Ingenio svperatvr.
Fol. 90.
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Heeft die nu een oude boerde in zijn ‘Brabbelingh’ van 1614 verwerkt?
Of was het zijne eerder al bekend, in Album's geschreven; en door Croche daaruit
overgenomen?
1)
De eerste veronderstelling is 't aannemelikst . Omtrent plagiaat had men andere
ideën toen als nu.
Men weet dat Vader Cats menig oud en bekend spreekwoord, menige zegswijze,
menig stukje in zijn Werken inlaste; vaak zoals in die dagen gewoonte was, zonder
verdere vermelding dan hoogstens, tot meerdere aanprijzing, dat het een oud en
waar woord was!
Zo vindt men in zijn ‘Spieghel van den Ouden en den Nieuwen tijdt’ van 1632,
bijna woordelik terug, deze spreuken die ook voorkomen in 's Levens Lusthof.
Leert verdraeghen, sonder claeghen
Wie dat ghij sijt
Soo ghij verdraecht, hoemen u iaecht
2)
Ghij wint den strijt .
Quam nae lijden gheen verblijden
Soo waer lijden een swaer verdriet
Maer want nae lijden comt verblijden
3)
Daarom acht ick lijden niet .
*

**

En herinnert niet
Soo wie yet mint
ofte heeft gesint
Dan Godt alleen:

1)

A. Croche ‘noteert’ op fol. 104 . dat hij daar iets heeft ‘gerooft wt de rhetoricale wercken van
Anthonis de Rover.’ Waren andere spreuken dus toen gemeen goed?

2)

Fol. 59 .
Fol. 65v.

3)

v

r
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Die gaat te niet
al met verdriet
1)
Sijn loon is kleen .

aan het vers van Bredero ‘Wie iet meer als zijn Godt bemint’?
Nog enkele Spreuken en zegswijzen haal ik aan:
Als niet kompt tot iet
Soo kent iet sijn selven niet
En wort alle mans verdriet
2)
Soomen daghelick merckt en siet .
Gasten die qualick betaelen,
En van mijn kaesen maecken schaelen,
En Bartholomeus van mijnen broode,
3)
Alsulcke gasten sie ick noode .

Wat is hier Bartholomeus?
*

**

Aan oude spreuken - van Seneka - herinnert nog:
Soetelick en heymelick u vrient corrigeert,
Ende hem niet achter rugge blameert,
Want soete woorden gaen bet in,
4)
Ende vermorwen sterck zijn quade sin .

Ook Reynaert is nog niet geheel (: eertijts) vergeten:
Menich is rechtvaerdich allene met woorden,
Alsomen van Reyncken de Vos eertijts hoorden,
Maer inden wercken, niet een haer,
5)
Dat sietmen alle daege wel openbaer. .
*

**

1)
2)
3)
4)
5)

v

Fol. 69 .
Fol. 29.
Fol. 52.
Fol. 69.
v

Fol. 61 .
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Misschien zijn de beide volgende bewijzen hoe A. Croche over de vrouwen dacht,
waarbij men op de laatste regel dient te letten:
Spinnen, crijten, clappen en lieghen,
Ende zijnen besten vrient te bedrieghen,
Dit vintmen bij de Vrouwen bijcans al,
1)
Doch van een yeder ick dat niet seggen sal .
Soo wie heeft een boose wijff,
Die heeft een Vagevier aen zijn Lijff:
Hebt gedult in sulcken pijn,
2)
Tot datse sterft, t' mach anders niet sijn ,
*

**

Als bladvulling is op de laatste pagina een echo-vers opgenomen:
Een vryer singende op een watercant hoort sijn eigen weerclanck waer hij weder
tegen spreect, meynende dat het een Goddinne was.
Wat hij ‘spreect’ neem ik hier niet op, wat hij vooraf zingt, is:
Mijn lief heeft mijn haer minne belooft
Maer waer soo blijft haer trouwe [E. blijft haer trouwe].
Sy laet mijn gantsch van sinne berooft
In desolaten rouwe. [E. laet de rouwe (!)]
Ick plach eens lief te sijn,
Nu gaeter een ander voor mijn,
Daer sy haer mee wil paren,
En mij soo laetse varen. [E. laetse varen].

Dit klinkt me zeer bekend; maar ik heb 't nog niet weten thuis te brengen. Wie helpt
hier?
Zw.
B.H.

1)
2)

v

Fol. 68 .
Fol. 69.

Taal en Letteren. Jaargang 13

231

Boekaankondiging.
Dagen, door Stijn Streuvels. Amsterdam, L.J. Veen.
Streuvels schijnt in zijn volle werkkracht te zijn. Er gaat schier geen maand voorbij,
of de tijdschriften brengen ons een of ander van hem. De heer Veen komt ons alweer
met een nieuwen bundel verrassen, en het Nederlandse publiek blijkt smaak te
vinden aan den stoeren West-Vlaam, nu van zijn eersteling Lenteleven onlangs de
e

4 druk is van de pers gekomen.
Dit nieuwe werk mag gesteld worden naast het beste dat Streuvels tot heden
leverde. Over wat een als 't ware zich steeds vernieuwenden woordenschat beschikt
hij niet, telkens hij de zon en het licht wil beschrijven, en met wat een nooit
verzwakkende scherpte van visie ontleedt hij niet! Het leeft alles onder zijn pen, het
land, de mensen, de gehele natuur. Een interviewer wees dezer dagen op Streuvels'
liefde tot zijn Vlaanderen, welke inderdaad spreekt uit elke dezer blatzijden. Niets
ontsnapt aan deze zwijgzame dromer, en de Vlaamse boer leest hij tot in het diepste
der ziel. Hij begrijpt ze als niet een in hun stoere koppigheid, in hun ruwe
onbeschaafdheid. Werkelik geflatteerd zijn ze niet bij Streuvels. De gehele weg
afgelegd door de litteraire kunst onzer dagen gaat van het ideale mooi-doen der
Kempenaars
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bij Conscience tot de bonkige hoekigheid der Scheldeboeren bij Streuvels.
Wat 'n greep, b.v. die groep drinkebroers in ‘Vrede’, die zich daar bij het veerhuis
aan de Schelde toevallig ontmoeten, en er onder een macht van bier hun vete tot
zwijgen brengen. De lezer oogt ze na, terwijl zij, gearmd en zingend, in de verte
wegwaggelen. En dan in ‘Naar Buiten’, Treite den dagdief, het type van den
landloper. Voor zulke zwervers heeft Streuvels iets over. Een dergelik paar schilderde
hij reeds in ‘Lenteleven’. Hij is trouwens vaker aangetrokken door het donkere en
tragiese, en weet dan soms, met een soberheid die aan het oude volkslied herinnert,
het pakkende te raden te geven, zoals b.v. in ‘de Kalfkoe’, de eerste novelle in deze
bundel. Die neiging tot het meer ernstige verklaart ook het einde van de laatste
schets, het ietwat Auerbach-achtige ‘Verovering’, waarin hij, na de beschrijving van
het uit-vrijen-gaan van twee jonge boeren, onverwachts in een van deze met titanisch
geweld de erfelike familiehaat laat opdoemen, welke de tragiese ontknoping bijbrengt.
Toch, trots die voorliefde voor het sombere, heeft Streuvels tevens oog voor het
eenvoudig-roerende, het pathetiese. Vriendelik toesprekend is ‘Sint Jan’, een
beschrijving van een familiefeest in een arm boeregezin, en diep gevoel spreekt er
uit de woordjes van liefde welke de jonge moeder, ontwakend uit een bange droom,
richt tot haar beide zuigelingen.
Behalve het plastiese van zijn taal, treft misschien juist die afwisseling van nacht
en zonneschijn bij Streuvels het meest.
A.G.
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Lingua, door Dr. J.M. Hoogvliet. Leer- en Handboek van algemeene en
Nederlandsche Taalkennis. Amsterdam, S.L. van Looy. 1903.
Uitvoeriger en, naar ik meen, ook duideliker dan in een zijner vorige geschriften
heeft de heer Hoogvliet in dit boek zijn opvatting van het wezen der taal uiteengezet.
Wij hebben hier een werk voor ons dat, hoe ook bevoegden over de blijvende
uitkomsten er van zullen oordelen, eerbied eist voor de denkkracht en de
oorspronkelikheid die er uit spreken. Twintig jaar heeft de schrijver zich
beziggehouden met het bestuderen der toepassing, in teorie en praktijk, en ook met
het tot kritiek uitlokkend verkondigen, der denkbeelden die in hoofdzaak reeds vaste
vorm in zijn geest hadden gekregen toen hij nog student te Leiden was. Me dunkt
dat dit aanspraak geeft op ernstige beoordeling en tevens de kritikus tot
voorzichtigheid moet aansporen. Ik voor mij gevoel mij niet geroepen, en ook niet
in staat, om over het eerste gedeelte van het boek, getit. d e d e n k e n d e m e n s c h
een oordeel uit te spreken; ik laat het over aan psychologen. Mijn bedoeling is alleen
met deze korte mededeling ook de lezers van Taal en Letteren op te wekken om
het boek te lezen. Als bewijs dat ik zelf dat gedaan heb, en ik durf zeggen met alle
aandacht, noem ik een paar punten waarop ik van de schrijver verschil; natuurlik
zijn ze niet ontleend aan het eerste gedeelte van zijn boek.
De heer Hoogvliet schijnt mij dan in de eerste plaats aan de w o o r d s t u k j e s
(de toevoegselen waardoor de het begrip dragende stam een bijbegrip aanneemt),
en ook aan de geïsoleerde woorden, een te grote zelfstandige betekenis toe te
kennen, terwijl hij verzuimt de aandacht te vestigen op de eigenschap van onze
geest om door vergelijking verschil van voorstelling te begrijpen. Ik bedoel het
volgende. Wanneer wij in vrowe(n) een meervoud horen, dan is dat niet toe te
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schrijven aan 't woordstukje e(n) op zich zelf (want in jonge(n), p u e r , met precies
gelijkluidende uitgang horen we een enkelvoud), maar aan de omstandigheid dat
we tegelijk aan vrouw denken, en eerst die vergelijking maakt ons de voorstelling
van een veelheid duidelik. Een zelfde opmerking geldt bij gevallen als ik bracht
(waarbij we met breng- vergelijken) tegenover ik wacht of ik slacht, en zij toont m.i.
het ongerechtvaardigde der ontleding van een saamgestelde vorm (als de schrijver
in der tijd in Proagoon heeft gegeven van 't Grieks en hier, op blz. 132 vlg., voor
andere talen herhaald) in woordstukjes die ieder ook in die samenstelling hun volle
kracht behouden. Ik geloof dat de vergelijking van de vorm i n h a a r g e h e e l , en
dan natuurlik beschouwd als onderdeel van de zin, met andere vormen van de
hetzelfde begrip dragende stam, de gewenste voorstelling in onze geest oproept.
Verder meen ik dat Dr. Hoogvliet de waarde van zijn werk voor praktiese taalstudie
overschat. 't Moge waar zijn dat de spraakkunst van een willekeurige taal voor hem
die L i n g u a bestudeerd heeft in 20 à 30 blz. geschreven kan worden (blz. II) - Dr.
Stumme heeft verleden jaar de grammatika van Arabies, Perzies en Turks te zamen
op 58 blz. uiteengezet, - daarmee is de grootste moeilikheid van 't aanleren van een
vreemde taal niet weggenomen. Die schuilt immers in 't verschil van vokabularium.
Als een fee mij de keus gaf tussen plotselinge kennis van alle Finse woorden, of
kennis en begrip van de Finse spraakkunst, dan zou ik, als 't mij om 't spoedig lezen
van een Fins boek te doen was, zonder aarzelen het eerste kiezen: van die
spraakkunst zou ik 't noodzakelikste me wel in een paar weken eigenmaken. Of,
als men van een casus non dabilis wil afzien, zou niet, bij gelijke aanleg, een Turk,
wiens taal vol is van Perziese woorden, eerder in Perzië zich te midden der inheemse
bevolking kunnen redden dan een Duitser, al is diens taal spraakkunstig zoveel
minder verwijderd van het
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Indo-Europese Perzies? - En wat grondiger studie van een taal betreft, zodat men
leert zich vrij gemakkelik in die taal uittedrukken, daarvoor is dunkt me niet een
beste metode te vinden; 't geheugen der verschillende mensen en hun gemak van
begrijpen werkt niet op geheel dezelfde wijze, en daarom moet ieder
proefondervindelik leren wat voor hem de aangewezen weg is om spoedig een
vreemde taal meester te worden.
Natuurlik doet dit laatste bezwaar niets af aan de wetenschappelike waarde van
Dr. Hoogvliets werk, waarop ik de aandacht wilde vestigen van hen die er prijs op
stellen over taal na te denken.
Leiden, 7 Mei 1903.
D.C. HESSELING.
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Kleine meedelingen over boekwerken.
Aangename Uurtjes, Vertellingen voor Jongens en Meisjes, onder
redactie van Ch. Krienen. Heusden, Veerman.
Dit eerste deeltje bevat van de drie serieën elk wat, van serie A., B., C. telkens na
elkaar. Van de 20 stukken is de helft door de Redacteur geschreven, de overige
zijn van Van der Schaaf, Nijnke van Hichtum, van der Kraan, Schild, Suze Andriessen
en Betsy.
Ik gaf het boek aan verschillende jongens te lezen en zij vonden over 't algemeen
D e S o l d a a t en D e S c h i p p e r s j o n g e n (van serie C) 't mooiste. Ook
K o m e d i e s p e l e n (serie C) en D e K l e i n e r a m e n a s v e n t e r (serie B) vielen
in de smaak.
't Geheel ziet er goed uit. En de plaatjes zijn heel aardig.
U.
F.

Handboek der Nederlandsche Palaeographie, uittegeven door R. Fruin,
C.P.L. Rutgers, H. Brugmans, en W.O. Swaving. Groningen, B. van der
Kamp.
Tot heden is geen enkel werk over Nederlandsche palaeographie verschenen, dat
de bewerkers tot leiddraad of voorbeeld had kunnen strekken.
Zeer uiteenloopend is de aard van het publiek, tot wie dit werk zich richt. Want
hoewel het oorspronkelijk denkbeeld ten doel had uitsluitend eene handleiding voor
gemeentesecretarissen te ontwerpen, begrepen de bewerkers al spoedig, dat het
wenschelijk was den kring der lezers zooveel mogelijk te verwijden. Zij, die zich
voor archivaris willen bekwamen, hebben in de allereerste plaats behoefte aan een
werk, waarin zij het oude schrift kunnen leeren lezen en ontcijferen. Maar niet minder
noodig is de kennis van het oude schrift voor predikanten en geestelijken, wien het
bewaren der kerkelijke archieven
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is opgedragen, en van wie men zoo gaarne bijdragen op kerkhistorische gebied
ontvangt En zij, die den graad van docter in de Nederlandsche letteren willen
verwerven en geroepen worden tot het uitgeven van middelnederlandsche
handschriften, de bibliothecarissen, welke die handschriften hebben te bewaren en
te beschrijven, ambtenaren aan musea, penningkundigen enz hebben zeker niet
minder behoefte aan de kennis van het oude schrift als de gemeentesecretarissen.
Maar wel is de kennis welke zij noodig hebben van een anderen aard, als die,
welke de gemeentesecretarissen, de predikanten en de archivarissen behoeven.
Handschriften van letterkundigen aard zijn in den regel eenigszins anders geschreven
als die, welke van kanselarijen of griffiën afkomstig zijn. Evenzoo hebben de
archivarissen behoefte aan een grondiger kennis van het oude letterschrift ook der
vroegste tijden, dan de predikanten, wier archieven eerst van de hervorming dateeren
De uitgave van afzonderlijke werken voor die verschillende categorieën van personen
was echter uit den aard der zaak onmogelijk, reeds ten gevolge van de kostbaarheid
der reproductiën, die zulk eene uitgave behooren te vergezellen. De bewerkers
zullen dus trachten hun handboek zoodanig in te richten, dat het zoowel door
archivarissen en beoefenaars van het middelnederlandsch als door secretarissen
en predikanten met vrucht kan worden geraadpleegd. Ee een zal wel eens eene
opmerking vinden, die hem wat elementair lijkt, en de ander wel eens een passage
overslaan, die hem niet te pas zal komen, maar de bewerkers vleien zich toch, dat
allen in het handboek zullen kunnen vinden wat zij behoeven.
Het handboek zal bestaan uit een tekst en uit reproducties van handschriften. De
o

tekst zal bevatten 1 . een overzicht van de ontwikkeling der verschillende
letterteekens, voor zooverre die in ons vaderland te constateeren valt, met aanwijzing
vooral van de verschillende plaatsen, tijden en categorieën van handschriften, waar
elke lettervorm voorkomt; en 2o. eene lijst der meest gebruikelijke afkortingen met
hare oplossing. Hierbij zal zooveel mogelijk naar volledigheid worden gestreefd,
opdat het handboek zoo min mogelijk onvoldaan behoeve te worden ter zijde gelegd.
In een naschrift hopen de bewerkers een overzicht te kunnen geven van de oude
interpunctie en het gebruik van hoofdletters, een onderwerp, dat tot heden nog
eigenlijk in 't geheel de aandacht niet trok en die toch wel verdient.
De reproducties zullen zijn van denzelfden aard als de hierbij gaande, d.w.z. zij
zullen zijn lichtdrukken, die in tegenstelling met de thans geheel verouderde methode
van overtrekken, het schritt in al zijne eigenaardigheden weergeven.
De bewerkers hopen, dat eene algemeene inteekening het hun mogelijk zal maken
tot de uitgave over te gaan, maar daar de kosten

Taal en Letteren. Jaargang 13

238
van reproductie zeer aanzienlijk zijn, kan dit alleen geschieden zoo de inteekening
zeer algemeen plaats heeft Zij wekken dus met nadruk tot de onderteekening van
het bijgevoegde formulier op.
Uit het Prospektus.

Inhoud van tijdschriften.
De XXe Eeuw, 9e Jaarg. afl. 5, Mei 1903, o.a.: L. v a n D e y s s e l , In de
Huiskamer en op de Straat. - J.L. W a l c h , Drie Sonnetten. - J.H. L a b b e r t o n ,
Verzen. - J. V a n d e w a t e r , Voor Ali. - A r y P r i n s , De Heilige Tocht. H e n r i H a r t o g , Buurtleven.
De Nieuwe Gids, 18e Jaarg., afl. 9, Mei 1903 o.a.: C.B., De dwaalwegen der
wijsheid. - W i l l e m K l o o s , Verzen. - J. de M e e s t e r , Geertje. - A d .
H e r c k e n r a t h , Verzen. - R e y n e k e v a n S t u w e . Een psychisch Moment.
De Gids, Afl. Mei 1903 o.a.: C y r i e l B u i j s s e , De Steunpilaren der ‘Ope van
Vrede’. - Prof. A.A.W. H u b r e c h t , Opvoeden of onderwijzen? - Dr. W.G.C.
B y v a n c k , Dichters II, Henriette Roland Holst. - Aanteekeningen en
opmerkingen, Tonogragrafische Taalstudie, R a b e l a i s . - Een nieuw werkplan
voor literair-historisch onderzoek. - H é l è n e L a p i d o t h - S w a r t h , Verzen.
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 13e Jaarg. No. 5, Mei 1903 o.a.: F. d e
S i n c l a i r , In Ambuscade. - N. L e v i , Een bezoek bij Panda.
Nederland, 55e jaarg. afl. 5 Mei 1903, o.a.: C r e o l a , Goeden Nacht. - J a c o b
d e H a a n , ‘Spel van verwoest Jerusalem.’ - I n a L y c k l a m a à N y e h o l t ,
Nevel.
De Tijdspiegel, 60e jaarg.. afl. 5, Mei 1903 o.a.: P.H. V e e n , Charles Dickens.
Vlaanderen, 1e Jaarg. afl. Mei 1903, o.a: G u s t a a f V e r m e e r s c h , Klosjes,
klosjes. - A d o l f H e r c k e n r a t h , Verzen. - S t i j n S t r e u v e l s , In de
Wonnegaarde. - L o d e B a e k e l m a n s , De man der Zuidwesters.
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Nieuwe boeken.
D o n c k e r (J a c o b u s ), Een wraak of de nieuwe beurs van Amsterdam.
Drama in 5 bedrijven. Amsterdam, S.L. van Looy. 8o. (IV, 103 blz., m. 1 uitsl.
plt.). f 1,25
L o g h e m (M r . M.G.L. v a n ), Green druiven van doornen. Dordrecht, J.P.
Revers. 8o. (212 blz.) f 2,50, geb. f 3, S c h e l t e m a (C.S. A d e m a v a n ), Levende steden. Londen. Een dramatisch
gedicht. Amsterdam, S.L. van Looy. Gr. 8o. (VII, 38 blz.). Gecart. f 1,25
W a l d r i c h e m (M. v a n ). Incognito. Oorspronkelijke roman. Dordrecht, J.P.
Revers. 8o. (VIII, 358 blz). f 3,25, geb. f 3,50
W e i d e (W. v a n ), Zon en nevel. Gedichten. 's-Gravenhage, Van der Haar &
Van Ketel. 8o. (104 en 11 blz.). f 1,90, geb. f 2,40
D u y s e (F l . v a n ), Het oude nederlandsche lied. Wereldlijke en geestelijke
liederen uit vroegeren tijd. Teksten en melodieën verzameld en toegelicht. Dl.
I 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
Gr. 8o. (XXXVI, 896 blz.). Geb. f 15,50
N o u h u i j s (W. v a n ), Nicolaas Beets. 1814-1903. f 0,60
P o t g i e t e r (E.), Personen en onderwerpen, Keus uit Potgieter's kritische
studiën. f 1, M a r i a g e (D r . E l i s a b e t h ), Volkslieder aus der badischen Pfalz (XIV - 404
S.). Halle, Max Niemeyer. 8o. M. 8, B r ä u t i g a m (P r o f . D r . L.), Uebersicht üb. die neuere Deutsche Litteratur.
1882-1902). f 0,65, geb. f 0,85
P a n z e r (F r d r .), Das altdeutsche Volksepos. Ein Vortrag. (34 S.) Gr. 8o. M.
1, S a l z e r (P r o f . D r . A n s e l m ), Illustrirte Geschichte der deutschen Literatur
von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mit 100 Beilagen in Schwarz u.
Farbendruck, u. üb. 300 Abbildungen. 1. Lfg. München, Allgemeine
Verlags-Gesellschaft. 4o. Vollständig in 20 Lfgn. M. 20. V e r n e r (K.), Afhandlinger og breve udgivne af Selskab for germansk filologi.
Köbenhavn, Trimödt. 8o. 9 kr.
J a h r e s b e r i c h t e f. neuere deutsche Litteraturgeschichte. Mit besond.
Unterstützg. v. Erich Schmidt hrsg. v. Jul. Elias, Max Osborn,
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Wilh. Fabian, Kurt Jahn. 11. Bd. (J. 1900). 1. Abtlg. (148 S.) Lex.-8o. M. 7,20
S c h ö n e (P r o f . A.), Ueber die beiden Renaissancebewegungen des 15 und
18 Jahrh. M. 0,65
S t a e r k (L i c . D r . W i l l y ), Ueber den Ursprung der Grallegende. Ein Beitrag
zur christl. Mythologie. (III, 57 S.) Gr. 8o. M. 1,40
H o o g v l i e t (D r . J.), Lingua. Een beknopt leer- en handboek van algemeene
en nederlandsche taalkennis. f 2,40, geb. f 2,90
M e i j e r f e l d (M.), Von Sprach und Art der Deutschen und Engländer. Kritische
Worte und Wortkritik. f 1, N y r o p (K r i s t o f f e r ), Das Leben der Wörter, Aus dem Dän. v. Rob. Vogt.
(VII, 263 S.). 8o. M. 3, -, geb. M. 4, W i j m a (J.), De jonge lezer. Leesboek voor de lagere scholen. 's-Gravenhage,
Joh. Ykema. 8o. (VI, 96 blz.). f 0,30
W o l t j e r (D r . J.), Kennen en kunnen, de nieuwe opvoeding, Eenheid,
Wetenschap en Dogma. f 0,75
B l a i z i (J.), L'art de dire, dans la lecture et la récitation, dans la causerie et
le discours. f 1,90
S c h u l z e (O.), Die Frage der ästhetischen Erziehung, eine Lebensund
Existenzfrage. f 0,65
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Nederlandsche leesboeken.
II.
Na de eerste Analecta verscheen ook het Lees- en Taalboek voor
Hoogere-Burgerschool en Gymnasium, Normaal- en Kweekschool, door J.H. van
den Bosch en J.L.C.A. Meijer, Leeraren te Gouda en te Helmond, nu in drie deelen
1)
kompleet. Dit wil eveneens het moedertaalonderwijs verbeteren .
en

Uit de voorrede van den 2 druk nemen we enkele kenschetsende citaten over.
De auteurs achten te mogen volharden in het geloof dat de tijd voor een
Moedertaal-onderwijs, uitgaande niet van het idee eener aparte ‘Schrijftaal’ maar
van de Algemeene Beschaafde Taal die ook in ons denken en spreken is, uitgaande
ook van de klank en niet van het teeken, gekomen is, - zoo goed als hij gekomen
is voor het onderwijs in de ‘Moderne talen’. Met gerustheid wagen zij dan ook, om
in deze tweede druk het denkbeeld van het nieuwe onderwijs zich verder te laten
realizeeren. En terwijl ze herinneren dat er een, van de uitgever gratis verkrijgbare
2)
Inleiding op dit boek bestaat, vragen ze ‘verlof om in 't kort rekenschap af te leggen
van de vorm, waarin het tans verschijnt.’
‘Het Leesboek voor de laagste klasse heeft geen eigenlik

1)
2)

Zie nu ook hiervoor blz. 145 v.v.
Die we zeer ter lezing aanbevelen en waarvan we hier achter iets nog aanhalen.
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‘littérair’ karakter; het blijft zoveel mogelik binnen de kring van de Algemene
Beschaafde Gesproken taal. De lektuur moet dààrtoe strekken, dat de opwassende
kleine mensen de eenvoudige maar rijke taal van de grote gemeenschap die in
hunzelf zich ontwikkelt, tot bewustzijn komt. Uit dit boek moet gekend kunnen worden,
de taal waarin de meesten zich eenmaal zullen moeten uiten, als hun uitingen het
stempel van echtheid zullen vertonen en deel zullen hebben aan de klassieke
eigenschap van de juistheid. Was nu de kwaliteit van taal betreft, is deze twede
druk weer beter, vooral in zijn eerste helft ook homogener, dan de eerste.
De aksentoefeningen zijn nu ook aksentbeschouwing geworden en gelijk het naar
onze opvatting behoort, in de eerste helft als lessen opgenomen. Wij hebben enig
vertrouwen dat ze door de zorg die we er aan besteed hebben, nu aan velen
aangenaam zullen zijn en als een belangrijk deel van het taalonderwijs boschouwd
zullen worden. De lessen van het woord-aksent zijn vervallen; ze zijn van geen of
weinig prakties nut. De gehele aksent-les heeft nu een ander karakter gekregen.
Hebben de leerlingen enig begrip van aksent en ritme verkregen en is hun gevoel
daarvoor in de leesles en door veelvuldig ‘aksentueren’ (een oefening in de Inleiding
beschreven) bezig zich te ontwikkelen, dan kan men tot het interpungeren overgaan.
Wat de interpunksie aangaat, moeten we het volgende opmerken en meedelen. De
tijd van de dogmatiese schrijftaal-interpunksie is nu wel voorbij. Zomin als spelling
zuiver foneties zijn mag, zomin ook interpunksie. Maar terwijl ze vóór de dagen van
de Romantiek een redekunstige ontleding ‘en action’ was geworden, zo neigt ze nu
naar het punctiese. Voor het leesonderwijs is dit zeer gelukkig, en veel meer dan
in de eerste druk van ons boek hebben we er nu rekening mee gehouden. Ook in
dit opzicht is het nu meer zich zelf geworden. In het twede derde ge-
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deelte zal men bepaalde interpunksie oefeningen (waar de tekst toe ingericht is)
aantreffen; zover gekomen, zou men daaraan de beschouwing van de interpunksie
in stukken als De Gierigaard, Dokter en Knecht, Thomas waar is de vingerhoed, Op
de kostschool, Hans Fortuin, Van den jougen die 't bangworden wou leeren en Tom
Sawyer (die met biezondere zorg behandeld zijn), kunnen laten voorafgaan. Waar
het op aankomt is, niet de leerlingen dogmaties een doktrinaire leer in te prenten,
maar hun het leesteken zelfstandig en met besef van wat ze doen, te leren gebruiken.
De over aksent en interpunksie door het boek verspreide opmerkingen en vragen
van de eerste druk, zijn nu verdwenen; daarvoor is in een bepaald gedeelte alles
gekoncentreerd, waardoor een geregeld opklimmend onderwijs (zie de Inleiding)
aan de hand van het boek mogelik is geworden.
Deze opmerking geldt ook voor het Grammatikale. Zolang de Vereenvoudigde
Spelling noch niet op de scholen is toegelaten en op de Lagere School noch niet
geleerd wordt, zal het Leesonderwijs dat wij wenschen te geven, met de beschouwing
van de vormen der Levende taal nauw verbonden zijn; ja dit laatste zal, daar de
leerlingen zoals we ze krijgen, zich de vormen van hun eigen spreken volstrekt niet
scherp bewust zijn, een noodzakelike propaedeusis moeten worden voor het eerste.
De grammatikale noten en oefeningen nu bepalen zich tot de eerste veertig
bladzijden.
Op dezelfde wijze hebben we gehandeld met de opmerkingen en vragen die op
de dialektiese nuansering van het Beschaafd betrekking hebben. We hebben ons
beperkt en we hebben gekoncentreerd, en zo is de twede helft van het boek nu vrij
van in de rede vallende noten gebleven.
En zo is nu, naar we hopen, ons Leesboek een Taalboek, en dit Taalboek een
stelselmatig Leerboek voor het Lezen geworden.
Het Aanhangsel bevat een overzicht van de Grammatika die wij in de eerste klas
behandelden; de oude Grammatika
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wordt daarbij niet genegeerd maar van het standpunt der nieuwe bezien. Zeer
welkom zou velen van ons een van de Levende taal uitgaande Grammatika zijn,
waarin het verband van de noch in zwang zijnde spelling en van velerlei van de
Levende taal afwijkend taalgebruik, met de oudere taal werd aangewezen. Zulk een
Grammatika is er noch niet. We vertrouwen, dat de vakgenoten de uitgewerkte
hoofdstukken die we hierbij aanbieden, vriendelik zullen willen aannemen. De
staaltjes van oud-Nederlands waarmee het boek besloten wordt, zullen bij het
onderwijs dat we ons voorstellen, zeker goed te stade komen. We denken er proeven
van verschillende levende dialekten aan toe te voegen, wanneer een derde druk
eenmaal mag volgen. Dan zal voorzeker ook de tijd wel gekomen zijn, om, indien
een afzonderlik boek dan noch in de behoefte niet voorziet, de elementen van de
klankleer (die zulk een gretige leerstof blijkt te zijn) en proeven van transcripsie (een
bij de jongens biezonder geliefde oefening) in hetzelfde Aanhangsel op te nemen.
Uit die groote Inleiding op het ‘Leesboek voor de Eerste Klasse van Gymnasium en
Hoogere Burgerschool’ vestigen we de aandacht op het volgende:
‘In het nieuwe Onderwijs is men er opgehouden met de jongens van de eerste
schooldag af een taal in te prenten, die nergers anders bestaat dan in onze school
en in de geschriften van menschen die op school hun ware Taal hebben verleerd.
Jongens hebben op elk moment een volledige eigen Taal in zich en alleen in deze
eigen Taal kunnen zij zich leeren uitdrukken. Volledig is die Taal (even als de Taal
van een kind), omdat ze bij elk individu adaequaat is aan zijn geestelijk bezit. Al wat
ze over de dingen die tot hun wereld behooren, ooit te zeggen hebben, dat kunnen
ze, als niets hun hindert, vollèdig zeggen. Nu vergt de Bewerker niet meer het
onmogelijke - dat zijn jongens in een andere taal schrijven dan die ze hebben; hij
kan dus dadelijk met de oefening in
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't zeggen (op papier) beginnen. Natuurlijk, ze kunnen ook niet anders zeggen dan
wat ze weten: anders zeggen ze dan ook niet. Wel te verstaan: ‘weten’ in de zin
van ‘uit zich zelf, geheel weten.’ Ze vertellen van hun Leven, in hun eigen Taal. Laat
men hierbij in 't oog houden, dat gelijk deze jongens in een nooit afgebroken
geestelijk groeien zijn, ook hun Taal, daarmèè, aldoor groeit. Alle goeie taal is produkt
van het Leven. Moedertaal moet niet aan-gebracht. Maar de natuurlijke gròei, diè
moet bevòrderd. En daartoe moet heel het Onderwijs strekken, maar de
Moedertaal-onderwijzer kan er, nu het Onderwijs nog is zooàls het is vooral door
Laten, veel toe doen. Hoe dit zeggen nu gaat, daarover zal de Bewerker het in
bijzonderheden hebben in een afzonderlijk geschrift. In deze Inleiding, zal het alleen
hier en daar nog worden aangeroerd.
Wat staat aan dit Onderwijs nu vooral in de weg? De leerboeken. Maar meer dan
de boeken het Oude Onderwijs. Hoe krijg ik - gaat de Bewerker door - de jongens?
In 't idee, dat taal iets is dat men ziet met zijn oogen. Ze houden Taal voor iets van
t e e k e n s . In ons schoolonderwijs, zei Beets eenmaal, is de Nederlandsche taal
samengesteld uit vier-en-twingtig zwarte letters. En zoo is 't precies bij al die jongens,
nergens één uitgezonderd. Dan heb-je nog, met een kleine variatie, taal in banketen chocolaletters etc. (Van Lennep). Vraag ik: ‘jongen, schrijf op kaarsen: Waarom
moet het dit teekentje zijn, s?’ - dan antwoordt hij niet: ‘Meneer, 't is een s, hòòrt u
maar: kaarsen;’ neen, hij zegt: ‘'t Enkelvoud is met een s, en daar komt en achter.’
Zoo heeft hij het nooit anders dan over teekens. In gebonsd houdt hij niet de d,
neen, maar de s voor een onechte letter. Hij gelooft met vrome gewilligheid (met
z'n oogen dicht!), dat werkelijk de derde persoon enkelvoud Tegenwoordige Tijd
van worden op dt uitgaat: welzeker, want die is gevormd ‘door t achter de stam te
zetten’ en ‘de stam heeft een d’;
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welzeker. De ch in ‘Al onze pogingen waren vergeefsch’ houdt hij voor even goed
en net een letter als de f en de s daarin. En vraag ik: ‘jongen, kende-je, had-je 't
woord laarzen al voordat je op school kwam?’ dan verklaart hij met vrome
consequentie: ‘nee.’ Natuurlijk, want hij denkt aan krijten pennekrabbels, zòò en
o

zòò, als de meester ze hem A 1800 en zooveel heeft voortgemaakt, aan letters die
je kunt ‘uitspreken.’ Taal is voor al deze jongens buiten hun, net als hun kleeding
en de Vaderlandsche Geschiedenis. Wat in de weg staat aan het nieuwe directe
Onderwijs, waarbij de jongens zich met open oogen in de natuur bevinden en waarbij
ze permissie hebben om in de natuur natuurlijk te zijn, - dat is in 't algemeen, dat
ze het onderscheid van met de oogen dicht en met de oogen open niet kènnen, een
plant zèlf niet goed van de zoogenaamde ‘àfbeelding’ weten te onderscheiden ook
niet goed inzien b.v. dat een door een dierkundige geteekende spinnekop met vier
pooten een minder goeie spin zou zijn dan de levende die er acht heeft. En in 't
bijzonder dit, dat ze van Taal, wat dat is voor hun, ook niet het allerminste begrip
hebben, nog niet een schaduw van een begrip; maar wel in zich hebben één groot
monstrueus wanbegrip, dat als het monster niet met groote volharding dagelijks
1)
bekampt wordt alle begin van beter begrip telkens weer opslokt .
Van 't eerste uur af ben ik er dus op uit, dat de jongens andere taalbegrippen
krijgen. En voor alles moeten ze nu de wezelijke verhouding van klank en teeken
kennen. Of nu voor sommige verkeerd geloopen menschengeslachten de Taal
teeken wordt, dat kan mij niet schelen; het is zoo en daardoor is ons Onderwijs zoo
slecht; 't komt er nu op aan om de menschen weer van de verkeerde weg af te
krijgen, en

1)

Ik moet hier eens voor al opmerken, dit niet de bijzondere schuld van 't Lager Onderwijs is.
Ons Middelbaar is vooral niet beter en 't Gymnasiaal evenmin. Wat volgt hier uit voor de
Academie? Maar daar verandert het nu.
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nu beginnen we met de kinderen. Ik leer dus: dat de Taal klank is. Zeker er is ook
teeken taal. B.v. de seinteekens te IJmuiden. We kunnen wel is een teeken-taal
afspreken onder mekaar. Er is bloementaal, oogentaal. Maar de ware taal van de
menschen, D e T a a l , die is in ieder van ons klank. Zijn Taal heeft ieder als klank,
en niet als teeken, binnen in zich. Al wat frisch en ferm gezegd is, dat komt als klank
uit dat binnenste; ook als 't op papier gaat: dan wordt de klank in teekens aangeduid.
Nu bedoelen we met ‘letter’ wel is de klank, maar anders is een letter nu een ‘teeken
voor een klank.’ Er zijn dus letters die geen letters zijn; de ch in jaarlijksch is geen
ch, 't is niets dan een pennehaal, die we evenwel nog schrijven omdat onze ouders
en grootouders 't nog doen. Er zijn ook letters die net zijn als tooneelspelers en wat
anders zijn dan ze schijnen; het verleden deelwoord van de zwakke werkwoorden
heeft nooit anders dan een t, maar we doen vaak of het een d is. Etc. Zouden we
het teeken de àfbeelding van de klank kunnen noemen? Neen, want de klank is
voor het oor, en het teeken voor het oog. Een klank kan men niet zien.
Het teeken is een aanduiding, meer niet. Zouden we geen andere teekens kunnen
afspreken? We zullen 't eens doen! Niet alle volken hebben ook dezelfde teekens.
Bij voorbeeld? De eu bij ons is teeken voor een eenklank; bij de Duitschers is het
teeken voor een tweeklank. Voor de eenklank oe gebruiken wij dat dubbele
letterteeken; de Duitschers schrijven er maar een enkel teekentje voor. ‘Vertel me
nu eens: Hebben de Franschen een k of niet?’ Ik ga nu ook stukken uit het Leesboek
ruw phonetisch met mijn jongens transscribeeren. Ze weten dat het geen spel- maar
klankoefening is. En ik geef hun dat straks als huiswerk; - waarbij dan geen bepaald
systeem van transscriptie wordt toegepast; ieder houdt vrijheid om sommige dingen
op eigen, hem 't best lijkende manier te doen. De meesten vinden dit een aardig
werk, en er komt o! zoo bij uit, wie de scherpste observa-
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tors zijn. Ik deel hun nu ook een en ander over klank en klankvormig mee. Ook doen
zich hier allerlei verschillen bij voor, - verschillen die van zelf op een andere
hoofdzaak in dit onderwijs brengen: Hoe bestaat het Nederlandsch eigenlijk. Er is
mogelijk in ons Onderwijs geen term, die zoo onkritisch gebruikt wordt als de term
‘Moedertaal’. Toch hangt ons Moedertaal-onderwijs ook aan het wèl onderscheiden
op dit punt. Wat ik in de eerste klasse daaromtrent zeg, komt op 't volgende ongeveer
neer. Moedertaal is in de eerste plaats voor elk, de Taal die hij in 't ouderlijk huis
geleerd heeft. Elk dialect is moedertaal voor de menschen die 't spreken. In
Nederland zijn vele dialekten. Maar veel Nederlanders spreken gèèn dialekt, en
hoe ook over 't heele land verspreid en waar ook wonende zij spreken allen eenzelfde
taal: het is dat Nederlandsch dat algemeen als het beschaafde geldt. In dit Beschaafd
nu behoort iedereen zich, als de behoefte zich voordoet, te kunnen uitdrukken, en
in deze taal behooren wij te schrijven. Veel menschen spreken zoo in 't dagelijksch
leven dialekt; maar komen ze met vreemden in aanraking of is het een of andere
bijzondere gelegenheid, dan blijkt het dat ze ook het Beschaafd machtig zijn. Er zijn
dus menschen met twee Talen. Die hebben ze dan of beide van hun moeder, of
ook ze hebben het Beschaafd later in 't leven geleerd, en dat zoo goed dikwijls, dat
het hun even eigen is bijna, als het oorspronkelijk dialekt.
Is er nog meer Taal behalve de streekspraak en het Beschaafd? Ja. In de hoogere
klassen zullen we daar nog veel van vernemen. Zoo is er de taal van de groote
dichters en andere groote schrijvers. Maar dat is iets heel anders dan ons gewone
beschaafde spreken. Het is zoogenaamde Kunst, en daar zijn we nog lang niet aan
toe. Ook zijn er heel veel menschen, die denken dat als ze iets op papier zetten, al
is het ook nog zoo'n klein boodschapje maar, dat ze dan heel andere woorden
moeten gebruiken als wanneer ze 't zelfde mondeling zeggen. Ze zeggen b.v. ‘het
is mooi weer van
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daag’: en ze schrijven ‘het is heden fraai weder’: ze zeggen ‘je kwam al gauw weer
terug’; ze schrijven ‘gij kwaamt reeds spoedig weder.’
't Beschaafd is zoo algemeen, dat zelfs in de Noordelijke en Oostelijke provincies
tot de kleine kinders toe wel weten, dat het bestaat. Dat ziet men soms heel aardig
in hun spel. Ze spelen b.v. van ‘vader en moeder’ en dan spreken ze op hun manier
‘Hollandsch;’ dan heet een stoof staaf, de deur door. Tegen dat ze volwassen zijn,
kunnen, 't meest in de steden, ook de onontwikkeldste menschen zich wel een
weinig in de Algemeene Taal uitdrukken. Dit komt hierdoor, dat de dialekten en die
Algemeene Beschaafde taal zoo heel veel met elkander gemeen hebben. Het
Beschaafde Nederlandsch is zelf ook van oorsprong een dialekt, een nauw met de
andere verwànt dialekt. Met eenige vingerwijzing vinden ze ook zelf de verklaring,
hoe dat ‘Hollandsch’ (dat ‘groots praten’ zooals 't in Zeeland heet) zoo algemeen
werd. En 't wordt steeds algemeener.
Nu moeten we ons niet inbeelden, dat het Beschaafd spreken overal in alle
opzichten precies één en hetzelfde is. Wanneer we hier eens een echte Hollander,
een echte Overijselaar en een echte Zeeuw hadden (nu neem ik menschen van wie
taal niemand zeggen zou dat het niet Beschaafd is), en we konden ze 's een uurtje
hooren praten, dan zouden we mogelijk verschillen opmerken. Maar misschien
hooren wij zooals we hier zitten, ook volstrekt niet allemaal in dezelfde streek thuis.
‘Willen we 't eens onderzoeken?’ De uitkomst is, dat er inderdaad variatie is in de
klasse. We zullen dus dit jaar eens goed op elkanders Taal letten, in het spreken
en in de opstellen. 't Zal hoe langer hoe duidelijker worden: het Beschaafd is in z'n
geheel genomen wel eene Taal, maar die eene Taal is overal, bij den een meer bij
den ander minder onder de invloed van de dialekten. Veel verschil is er niet, maar
er is verschil zoowel wat de klank en de grammatische vormen als wat de woorden
betreft.
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Dat het Beschaafde Nederlandsch niet in allen die het spreken een en hetzelfde is,
is nog anders waar. Er zijn, in 't algemeen, geen twee menschen die een en dezelfde
taal hebben. Natuurlijk zullen de leerlingen eerst in de hoogere klassen tot klare
inzichten in de Individualiteit van de Taal komen. Maar heel het Nieuwe Onderwijs
gaat van deze allereerste taalkundige waarheid uit (nl. dat werkelijke Taal niet anders
dan Individueel bestaat); en zoo kan het wel niet anders of ook in de eerste klasse,
komt het zoo nu en dan in 't gesprek, hoe ieder zijn taal heeft, hoe die niet is door
de School maar door het Leven en hoe die, net als onze geest, mèt onze geest, in
een onafgebroken groei verkeert.
Wanneer een jongen ons voor de klas nu wat vertellen wil, waar komt het dan
vooràl op aan? En als we ons straks gaan oefenen in 't zeggen op papier, wat soort
dingen moeten dat dan altijd zijn? Zouden we net moeten vertellen als 't in 't in de
boeken gebeurt? En onze taalvormen en zinnen zouden ook die niet langzamerhand
anders kunnen worden? In verscheidenen van ons zit nog al wat dialekt Dat hoeft
er niet op eenmaal uit; ieder moet beginnen zooals 't hem natuurlijk is. Maar allengs
zal ieders taal zòòveel veranderen als noodig is. Bij de een gauwer, bij de ander
minder gauw. Bij niemand mag het voor zijn tijd gebeuren. In de eerste plaats moeten
we, in onze taal van dertien, veertien jaren, al datgene wat we goed weten, juist
leeren zeggen en dat ferm en frisch.
Dan gaat de Bewerker duidelijk maken dat ieder min of meer Beschaafd mensch
meer dan ééne manier van spreken heeft, naar gelang van de persoon tegen wie,
en de plaats waar, en hoe ditzelfde verschil in het schrijven behoort te zijn, komt ter
sprake.
Mag hier nu de opmerking staan, dat met het denkbeeld van Individueele taalgroei
(en de Individueele taal van een jongen is in hem als klank), het geheele nieuwe
Moedertaal onderwijs gegeven is?
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En eindelijk: Men praat de jongens dit een en ander niet een enkele maal eens voor,
- maar van de aangegeven gezichtspunten uit wordt alles beschouwd, ook de
Grammatica, ook de spelling, wordt er in het spellingdictée zelf gekozen tusschen
smeden en smids, honig en honing. De denkbeelden zijn in de practijk. Maar die
practijk zou onmogelijk zijn, wanneer van te voren over al die voor hun nieuwe
begrippen niet eens gesproken was. Natuurlijk, voor zoover ze binnen het bereik
van de leerlingen zijn te brengen, en op bepaalde wijze voorgesteld. Het volledige
begrip blijft voor hoogere klassen. Ook is het begrip niet voldoende. 't Zou weinig
baten, of er al een paar nieuwe abstracties in die hoofden waren. Men heeft al iets
bereikt, als er in de klasse, als er van woord of taalvorm gesproken wordt, van zelf
aan de klank wordt gedacht. Maar 't moet nog anders worden. Hierop komt het aan,
dat als een jongen stil voor zich-zelf leest, de klank hem bewust is, hij moet hooren
wat daar staat. Als hij hardop zal lezen, - dat hij hoort hoe 't natuurlijk gezegd zou
worden. Dat als een in de klasse hardop leest, de anderen hem met bewustheid
hooren. En als de jongen zijn gedachte schrijft, dat die gedachte in klanken door
hem gehoord wordt en de zinnen en woorden en vormen en leesteekens op het
papier uit klank-voorstelling geboren worden. Zoo moet het met en in de jongen zijn.
Laat dit te bereiken het doel zijn en we zullen een beter Onderwijs hebben. Is het
te bereiken? Zeer zeker.
Dit weinige in 't algemeen. In 't bijzonder over 't lezen.
De jongens moeten een heel eenvoudig boek hebben, in zooveel mogelijk gewoon
spreek-Hollandsch. Het is onmogelijk, dat een jongen het ware lezen leert uit een
boek in hem oneigen taal. Hij moet in de leesles in zijn gewone jongenssfeer blijven.
Aardig moet hij zijn boek dus ook vinden. Daar mag ook niet veel beschouwing en
redeneering in voorkomen. Maar des te meer natuurlijke dialoog. 't Moet alles
levendig zijn.
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Nu is een eerste eisch, als het Nieuwe Lees-onderwijs slagen zal, dat er
vrijmoedigheid is in de klasse. Die vrijmoedigheid zal overal zijn, waar niet een te
groote afstand is tusschen het Leven en de School. En dit is in ons onderwijs het
ideaal, dat de School midden in het Leven sta, en in de School Vrijheid en Blijheid.
Als de jongens nu weten wat we gaan doen, dan lees ik - de Bewerker is aan het
woord - hun eens een klein stukje voor. Ik lees het geheel zooals ik, als niets mij
hindert, gewoon ben te praten. Ik lees zooveel het stuk het maar eenigszins toelaat,
mijn dagelijksche Taal. Iets artistieks van Potgieter zou 'k dus niet kunnen gebruiken,
want Potgieter lees ik zelf anders. Ik doe hun daarna de verschillen van mijn lezen
en het gespelde woord opmerken. Wat heb ik hun nu laten hooren? Hoe zij moeten
lezen? Neen, maar hoe ik al die groepen van teekens tot mijn Taal laat worden. Op
die manier moeten zij die teekens als hun Beschaafd lezen. De jongens lezen dus
niet in alles net als de meester. En ook leest de eene jongen niet net als de andere.
Daar zùllen verschillen zijn, - daar mògen verschillen zijn. Het lezen van allen is ook
niet volkomen Beschááfd. Dit moet allengs veranderen. Omtrent wàt ‘volkomen’
Beschaafd is, zullen ook de Beschaafdsten op sommige punten verschillen. Er is
altijd zekere ‘Schwankung’. Eenige ‘Schwankung’ zal er dus ook zijn in ons
Onderwijs.
We hebben 't nu alleen nog maar over de klanken. Die nu goed wil lezen, moet
in de eerste plaats duidelijk en ferm articuleeren. We verstaan er onder: de klanken
van het Beschaafde spreken (niet dus de teekens van het Schrift), wel-onderscheiden
en zuiver te laten hooren. Van Beschaafd spreken is duidelijkheid een eerste eisch.
Die niet duidelijk spreekt, spreekt ook niet goed. Goed lezen, in dit opzicht, doet
van zelf hij, die goed spreekt. Omgekeerd kan veel goed hardop lezen, aan 't spreken
bevorderlijk zijn; dat wij goed spreken, daarop komt het echter ten slotte aan.
Onvermoeid
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bestrijd ik dus al dat spreken en lezen met nauwelijks geopende mond en slappe
lippen; ‘mond open!’ ‘lippen gespannen!’ dat gaat niet maar eens een enkele keer
een oor binnen om aan de andere kant er weer uit te gaan; de jongens zelf
beschouwen het articuleeren, doordat ze er zoo dikwijls over en van hooren, als
een zeer gewichtige zaak.
Als ze van deze twee dingen, niet al die teekens lezen die er staan en articuleeren,
nu weten, dan vertel ik 's wat lezen nu eigenlijk wel is; nl. hier in onze klas. Als een
jongen een stuk heeft dat hij mooi vindt, dan moet hij dat zoo kunnen laten hooren,
dat je wèl mèrken kan, dat het 'em niet onverschillig laat. Wat een jongen niet mooi
vindt, dat kan hij ook niet mooi lezen, accoord! Maar is 't anders.... dan moet er ook
ziel in. Wat is dat? Heb-je wel eens, stilletjes, zoo gelezen, dat je inwendig je zat te
verkneukelen, dat je zat te lachen? Of dat je zat te rillen, van ontzetting? Of dat je
je hart vast hield bij 't geen je zag gebeuren? Uit dat innige gevoel, uit dat heele
sterke als met je oogen zièn van wat er verteld wordt, uit dat volkòmen begrijpen. nu zal ik nog een ander woord zeggen: uit dat meeleven, moet je lezen voortkomen:
een vroolijk en een treurig en een angstig stuk lees-je niet op dezelfde manier, en
hoe of je leest, dat hangt af van je inwendig gevoel. Lees-je een gesprek, dan moet
dat zoo gaan als je je voorstelt dat het werkelijk gesproken zou worden. Lees-je
een beschrijving, dan zoo dat het blijkt hoe de zaak je klaar voor de oogen staat. In
't algemeen, goed lezen kan men alleen wat men goed begrijpt. Daarom heeft een
jongen hier ook nooit een stuk te lezen, dat hij van te voren niet kent. Zoo ver kan
men 't wel brèngen, maar dat heeft nog tijd genoeg.
Waarin komt het nu vooral uit, als iemand begrijpt wat hij leest? Weet-je wat zoo
merkwaardig is? Dat als iemand spreekt, hij zich nooit in 't accent vergist. Een boer
niet, en een kind van vijf jaar ook niet. Dat woord daar 't op aan komt, dat krijgt de
nadruk, en zooveel nadruk als moet.
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Het is ook best te begrijpen; als we maar nagaan waar 't accent eigenlijk van daan
komt. Wanneer we ons in 't spreken nu nooit met het accent vergissen, hoe zouden
we dan moeten lezen om ook dan altijd het juiste te treffen? Precies; we moeten
lezen, alsòf we spreken. En - dan moet dat lezen uit een volkomen begrijpen
voortkomen.
Met het accent houden we ons dan vervolgens veel bezig. Een voorname reden
is deze: De taal moet de jongens eenmaal als een klank-realiteit voor de geest
staan. Wat ze nu stil voor zich lezende, 't eerst gaan hooren, dat is het accent.
Daarmee begint het hooren. Meer en meer gaan ze de graden en de nuances van
het accent onderscheiden en straks de zinmodulatie, ook al fijner en fijner. En zoo
ook bij 't schrijven eindelijk. De weg tot dat ware schrijven, waarbij het oor dicteert,
immers onderscheidt, oordeelt, goedkeurt en wraakt, die weg loopt over de
accent-oefening.
Nu eerst is de punctuatie aan de beurt. Van te voren immers moet er over 't accent
zijn gesproken. In wat geest het behandeld wordt, hoeft nauwelijks gezegd. Het
leesteeken is teeken voor iets in de klank. Ik maak hun opmerkzaam op het rijzen
en dalen van de stem in mijn eigen spreken van dat oogenblik; op de pauzes die
daarmee samengaan, in verband met het accent. Even komt hierbij de
samengestelde zin ter sprake. Maar - niet alle teekens die in een boek staan, zijn
leesteekens. Dit is het, wat ze goed moeten weten. Niet elk teeken dat er staat, niet
elke komma vooral, is teeken voor iets in de klank en niet elk teeken mag dus
gelezen. Is dit niet lastig? Hoe moet een jongen nu weten of hij de komma lezen
moet of niet? Als we zòòver zijn, nu dan is er niemand meer die niet heel goed zijn
antwoord weet te geven. De lezer moet boven die leesteekens staan. Daarop komt
het altijd weer aan, dat hij begrijpt, dat hij durft, dat hij wakker en frisch is. De goeie
interpunctie moet uit hem zelf voortkomen. Vooral aan het rijzen en dalen van de
stem, aan de heele manier waarop de zinnen
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gààn, aan het rythme, aan de interpunctie dus ook, kan men beoordeelen of lezen
natuurlijk is. Het moet zijn, zooals een vrij, ongedwongen spreken is. Ik ga geen
beschouwingen over redekunstige en phonetische interpunctie houden. Wel handel
ik in de hoogere klassen daarover. Maar veel wordt er dit eerste jaar op de teekens
gelèt; allerlei bijzondere gevallen, zooals die ons toevallig tegenkomen, worden
besproken, veel wordt er, met betrekking tot het lezen, gecritiseerd. Ook bepaalde
oefeningen houden we. Ik neem b.v. een stuk als Ontsnapt, voor in Analecta. Dat
zijn meest lange zinnen. Nu lees ik, en zij luisteren, in 't boek ziend, een paar zinnen
tegelijk. Dan vraag ik, ‘Heb ik geheel gelezen zoo als er staat?’ Een les als deze,
mits het uur goed gekozen is, kan zijn als een vuurwerk. Dan ziet men is, hoe weinig
domme jongens er zijn. Wat een snelheid en zekerheid van opmerking en wat een
scherpte van oordeel aan de jonge, nog oefenlustige mensch van nature eigen zijn.
Allerlei vragen vloeien er uit die eene voort. In hoeverre mòcht ik afwijken? Mòèst
ik niet hier en daar afwijken? Kon hier, of daar, niet op tweeërlei wijze gelezen en
geïnterpungeerd? Is er in dit eindje niet een komma die bepaald verkeerd is? - die
het onmogelijke vergt van je adem? De ademhaling, moet ik opmerken, is in 't
algemeen iets waar we altijd op letten en waar al mijn jongens eenig verstand van
hebben. Mooie oefenstukken waren altijd de paar eerste bladzijden van Ouwe Jan
Hallema en Kegelen van De Bull, zonder de proloog altijd; maar niet te vergeten
Een Opstand aan Boord van Van Rees en De Scheepsdokter, van Werumeüs
Buning. Stelselmatig theoretiseeren doe ik, in al dit onderwijs, heelemaal niet. Maar
ik zorg, dat ze, uit bewuste ervaring, van al die hoofdzaken weten, die ze binnen 't
gebied van hun oordeel kunnen krijgen. Zoo leeren ze voor de teekens geen enkele
regel als dogma van buiten.
Gehad hebben ze dus eindelijk: Wat, in ons lezen, Taal is; het articuleeren; wààruit
het ware lezen voorkomt; het
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accent; rythme en interpunctie. Ook het hoog en laag lezen, ook het tempo, en meer,
is ter gelegener tijd en plaats in 't gesprek gekomen. En dit moet nu tegen het eind
van de cursus het resultaat zijn: dat de klas, in zijn geheel lezende, weten wat ze
doen. De jongen moet over het eenvoudige lezen van zich zelf en zijn kameraed,
een oordeel kunnen hebben. En zoover is elke eerste klas (maar 't is beter dat het
jongens van dertien dan van elf jaar zijn) te brengen; te brengen, - zonder groote
moeielijkheden, langs een mooi oploopend pad, dat ze heel graag loopen, ook
òmdat het klimmen leert.
Uit het Onderwijs waarvan ik in de voorgaande bladzijden eenig begrip heb trachten
te geven, ontstaat vanzelf een andere leesles.
In deze leesles is het aldus: Eén leest en de anderen hooren. Het is niet het half
passieve luisteren als wanneer iemand ons voorleest, maar met volle bewustheid
ontvangt het oor het geheele lezen, klank-gedachte. In dit luisteren is een doen, het
is actief. De leerlingen weten waarop bij lezen te letten is. In den beginne wordt
alleen gelet op Taal en articulatie. Daarna ook op het accent. Eindelijk ook op het
rijzen en dalen, de pauzes. Die leest staat voor de klas. Voor menigeen is dit lezen
een goeie leerschool om vrijmoedig te worden.
Om meer dan een voor de hand liggende reden hebben we ook dramatische
stukjes opgenomen, maar ook daarom om vroolijke afwisseling in de klas te hebben.
Waarom zouden we het Examen van Jacob van Lennep niet laten spelen: èèn
jongen aan het tafeltje, een paar anderen bij hem als examinandi. Er mòèt
vrijmoedigheid zijn. De vrijmoedigen die er zijn zullen het voorbeeld geven; en
vrijmoedigheid is aanstekelijk. Wanneer ik nu dat bereikt heb, dat het lezen een
gewichtig werk in de klasse is geworden, dan wordt de leesles huiswerk. Ik keur
veel huiswerk af, ik heb liever dat ze
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veel in de wind loopen op een dijk, of in een wei met bloemen; als 't kon.... heelemààl
geen huiswerk, op die leeftijd; maar zoo er huiswerk zijn moet, laat het iets zijn wat
ze niet hoeven te haten. En de leesles is zoo iets. Ik vertel hun dan eens, dat jongens
nooit beter lezen dan onder elkaar en buiten de school, dat ze zooveel kunnen
leeren van elkaar. Ik dwing niet, maar ik zeg het is: Wie zullen voor de volgende
keer het stuk eens samen lezen thuis? En dàt geeft resultaten! Zijn er maar een
paar over den dam, dan volgen er meer en zoo wordt allengs het samen thuis lezen
meer en meer algemeen. Twee, drie, vier komen dan bij elkaar, en als was het een
pure jongenspret, zoo beoordeelen ze elkanders lezen. Heel dikwijls worden hierbij
aanteekeningen gemaakt; en kwestieuze punten waar ze ruzie over hadden, brengen
ze in de les te berde en worden daar bedebatteerd. Waar we scherp op letten is,
wat er eigenlijk in 't stuk verteld wordt, en hoe. Wij reproduceeren nauwkeurig, en
dit is altijd oefening in onderscheiden. Verkeerd vertellen noemen wij 't, als de
schrijver de schuld is, dat we een onjuiste of onvolkomen voorstelling krijgen. Zulk
een fout tegen 't voorstellen heet bij ons een stijlfout. Van een verhaal als Avonturen
van een kleinen Savoyaard (Analecta I), gaan we ook wel een beknopt overzicht in
zòòveel tafereelen maken; eerst samen in school, dan thuis (of ook wel in de les)
ieder voor zich op schrift. Wordt er nu over 't geheel goed gelezen, naar redelijke
eischen, dan laat ik, te beginnen met de liefhebbers, de jongens zelf kiezen wat ze
lezen willen. Ik heb dit meermalen ondervonden, en 't zal niemand verwonderen:
jongens die nog niet ééne keer is heelemaal goed gelezen hadden, en die ik toch
uit het opstel en uit alles voor zulke sterke en beste jongens kende, die lazen op
eenmaal dat de anderen een en al oor waren en dat ik zelf het mooi moest vinden
en verwonderd stond: dat was dan de eerste keer, dat zij zelf gekozen hadden.
Natuurlijk moet er dan eenige overvloed van lectuur zijn.
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Daarom heb ik dan twee leesboeken: nu, dit nieuwe en Analecta I, dat de jongens
bijna heelemaal mooi vinden. Maar de keus mag daarbuiten, gaan; alleen, ik moet
het dan van te voren zien, 't moet goeie taal zijn, en niet te moeilijk. 't Gebeurt ook,
dat twee of drie of meer jongens voorstellen om een grooter stuk onder elkaar te
verdeelen. Bij het lezen van iets wat niet allen kennen, staat de hoofdpersoon, als
zijn stem wat zwak is, tusschen de jongens in. Mag ik nu nog opmerken dat ik zelf
veel voorlees. Dit acht ik methodisch noodzakelijk. Maar dan wat de meesten
werkelijk interesseert. Zie ik soms aan de gezichten, dat het maar een matige
belangstelling kan opwekken, dan schei ik er uit en neem wat anders. Moet eigenlijk
de Hollandsche leeraar de heele lectuur van zijn jongens zich niet aantrekken?
Ziehier 't voornaamste omtrent de leesles. Sommige collega's laten vooral veel
dramatiseeren, b.v. een stuk als Een dubbel Diner en De Dienstdoende. Meer dan
eene weg zal ook hierin wel naar Rome leiden.
Het boek is een illustratie van de Inleiding, een proeve voor de onderwijzer, die met
het nieuwe Onderwijs kennis wil maken. We hebben gemeend dat we met zòòdanig
boek, een goed werk zouden verrichten. Die onze vragen aan de voet van de pagina
làten wil - om zelf andere te zoeken en te stellen, die kan zoo doen. Zoo zullen wij
zelf ook menigmaal buiten ons boekje gaan. Maar te pas komen zullen de vragen
zèker, wanneer de leesles als huiswerk wordt genomen. Dit geldt ook voor de
geplaatste accenten. Beschouw het, om te beginnen, als illustratie, goedwillige
Lezer! Beproef dan de practijk. 't Accent is ook al zeer individueel, - in 't algemeen
en in 't bijzonder. De schrijver van deze Inleiding accentueert nog al sterk.
Phlegmatieke menschen doen net anders. Maar - in het nieuwe Onderwijs doen
ook de jongens mee, en in een klas met jongens is verscheidenheid. Het zal
gebeuren, dat de meester op een gegeven oogenblik het
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accent van het boek niet treffen kan, dat het hem niet het goeie accent toeschijnt,
ja dat het ook soms werkelijk het ware accent voor hem niet is, - en dat deze of die
jongen het treft en laat hooren, - en verklaart. De mogelijkheid van verschil ligt in
de natuur van het accent. De verschillen die zich vóór doen, behooren, zooveel
mogelijk, geëxpliceerd te worden. Van onze accenten zijn sommige ‘hoofdaccent’
(psychologisch, logisch), andere zinsacent, weer andere hebben betrekking op de
geheele zinsmodulatie, die vaak met de bijzondere opvatting van de zin in verband
staat. Dogmatisch bindend zijn ze natuurlijk nooit bedoeld. Dit zou niet mogen.
Voorstelling en expressie zijn van nature variabel. Dit moeten de leerlingen juist
gaan begrijpen. Die de oefeningen gebruikt, bekijke ze vooraf. Dan wijst alles zich
van zelf uit. Aparte kundigheden zijn er niet voor noodig; 't is alles elementair en
voor de hand liggend; en anders, zie de zes jaargangen van Taal en Letteren, Van
der Zeyde's De Leestoon en het Lees-Onderwijs, Eldar's Spreken en Zingen (derde
druk 1894); maar zelf waarnemen en onderscheiden is de baas. Omtrent de Spelling
van 't boek, hebben we op te merken, dat het meest ‘De Vries en te Winkel’ is, maar
oudere schrijvers lieten we ook wel hun Siegenbeeksch of wat het is. En dan: dat
we ons passim vrijere schrijfvormen ('m, glijen, hou ik) veroorloofden; niet om die
daarmee in te voeren, maar opdat de jongens nu en dan aan de natuurlijke klankvorm
zouden herinnerd zijn; de oude routine is zoo machtig. We gelooven dat dit practisch
goed zal blijken. Ook de punctuatie is hier en daar phonetischer dan we gewoon
zijn; ook dan bedenke men, het is een leerboek, geen letterkundige bloemlezing;
de afwijking moet dan besproken, het is leerstof.
In zijn geheel en in het bijzonders is het boek een uitvloeisel van eenige jaren
zorgvuldige practijk, - practijk waarbij altijd het oog op de resultaten werd gehouden.
Er valt dus eigenlijk een heele boel meer te zeggen. Ik zou niets
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liever willen dan met collega's die jeugd en onderwijs lief hebben (meer dan zulk
een gemeenschappelijke liefde is er niet noodig, maar die moet er zijn), het
Moedertaal-onderwijs, dag en nacht, samen be-oefenen. Want zoo wij jongeren,
hoewel wij onze meesters ontloopen zijn, meenen iets te zeggen te hebben, wij
weten zeer goed, dat er voor ons van de ouderen niet wenig te leeren valt.
In aansluiting bij dit aangehaalde uit het ‘Leesboek’ moet nog de aandacht worden
gericht op de brochure van denzelfden heer Van den Bosch, die in 1893 uitkwam
bij Noordhoff, Groningen. Over deze brochure, die tot titel heeft: Pleidooi voor de
moedertaal, hoop ik later nog te kunnen schrijven.
D.
N.
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Vreemdelingen.
Outlanders, Foreign words used in Dutch and their English equivalents
by P. FIJN VAN DRAAT and J. DE JOSSELIN DE JONG. Leiden, J.M.N.
K a p t e y n . 1902.
De samenstellers van dit Woordenboekje hebben zeer terecht ingezien dat 't zijn
nut hebben kon vreemde woorden die de beschaafde Nederlander dageliks gebruikt
met hun Engelse equivalenten te verzamelen en in 't licht te geven. Op 't eerste
gezicht lijkt dit werkje dus een prakties belang te hebben uitsluitend voor hem die
zich in Nederland aan de studie van 't Engels wijden. De gehele opzet en uitvoering
van 't werkje toont dan ook dat deze konsideratie hun de pen in de hand gegeven
heeft. Was echter deze studie alleen voor Anglisten van belang, dan zou Taal en
Letteren er hoogstens een paar alineas aan kunnen wijden, - dan zou ik in 't
onderhavige geval kunnen volstaan met in een paar zinnen op 't werk te wijzen, - 't
aan te bevelen, en daarmee basta. Maar ik geloof dat deze studie van die (blijvende!)
gasten in de Nederlandse woordvoorraad ook voor andere van belang zijn kan en
stel me dus voor dit woordenboekje voor ons domein te annexeren, - 't goeie er in
aan te tonen en, als bewijs van dankbaarheid voor wat de samenstellers ons gaven,
't mijne bij te dragen om 'n eventuele
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tweede uitgave - want die zal zeker wel 's nodig worden - noch iets beter aan 't doel
te doen beantwoorden.
Ten eerste dan, - om maar dadelik de betrokken partijen gerust te stellen, n.l. de
schrijvers en mijn lezers die weldra ook de hunne mogen zijn: 't Is 'n uitstekend
werkje, - voor zo ver ik me herinner 't eerste in z'n soort in Nederland. Maar.... - en
dat voeg ik er ook maar dadelik bij: niet kompleet en niet volmaakt. Heel begrijpelik
is 't dat de uitgeversfirma op een prospectus 't vleiend oordeel van de dagbladpers
aanhaalt, maar als we dan daarin o.a. lezen dat de criticus ‘geen enkele maal slib
gevangen heeft’, dan is het enige middel 't gezicht ernstig te houden, met een
driewerf herhaald ‘Leve de reclame’ tot de orde van den dag over te gaan. Trouwens,
ik ben overtuigd dat de samenstellers de eerste zullen geweest zijn hierover te
glimlachen. 't Staat met zo veel woorden dan ook in hun voorbericht te lezen, dat
ze zelf inzien dat 't (noch) niet kompleet is. En dit slaat niet op die weinige
uitdrukkingen die ze ekspres weg hebben gelaten omdat die al in 'n paar
1)
Nederlands-Engelse woordenboeken staan maar op andere uitdrukkingen die er
volgens hun plan wel degelik in hadden moeten staan. Maar 't zal wel niemand
invallen hen daar 'n verwijt van te maken, - uit den aard der zaak kan zulk 'n arbeid
niet dadelik kompleet zijn. 't Werkje schijnt me op deze manier ontstaan te zijn, dat
de auteurs bij 't lezen van Engelse teksten hun spesiale aandacht aan dit probleem
gewijd hebben, - kwamen ze dan bij die Engelse lektuur 'n uitdrukking tegen waarvoor
ze in 't Nederlands 'n vreemd woord nodig hadden dan werd dit aangetekend. Deze
indruk krijgt de lezer n.l. door 't feit dat betrekkelik weinig Engelse werken gedurig
weer geciteerd zijn. 't Sisteem heeft 't ontzaggelike voordeel van volkomen zuiverheid
en vertrouwbaarheid van de hier

1)

Toch hebben ze die weer wel opgenomen ‘where the nature of our evidences seemed to
justify their insertion.’ Is dit evidences een (? druk: ? schrijf-) fout voor references?
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gegeven Engelse uitdrukkingen te garanderen. Maar 't heeft ook z'n nadelen.
Ten eerste geloof ik dat we 't daaraan toe te schrijven hebben dat we hier
betrekkelik zo veel nonce-words tegen komen, - vormen en woorden die we door 't
woord individueel zouden kunnen karakteriseren, - die door de behoefte van 't
ogenblik geschapen, - met die ogenblikkelike behoefte weer verdwijnen. Ook wel
woorden die bij wijze van proef de wereld ingezonden worden, - daar geen gunstig
onthaal vinden (ik denk spesiaal aan techniese termen) en weer gaan, zonder sporen
achter te laten. Zoo heeft b.v. Alexander Ellis getracht in plaats van Umlaut en
Ablaut, transmutation en promutation in te voeren. De heren Fijn van Draat en de
Jong weten zeer goed dat 't hem niet gelukt is. Is 't dan niet gevaarlik die woorden
zonder verder ‘note of warning’ kalm als equivalenten er voor op te geven? (zie p.p.
1 en 130). Yah (p. 83) als 't Engels voor Nota bene, geciteerd uit W. Besant (bij wie
't wel 'n reminiscentie aan Hamlet zal zijn) grafe (p. 6); college p. 26, - eenvoudig 't
belgiesfranse ‘collège (des échevins)’; counterfeit presentment dat zonder blikken
of blozen als equivalent voor konterfeitsel wordt opgegeven - (hebben de
samenstellers hier Hamlet niet geroken?) enz. enz., - 't zijn allemaal woorden die
de gebruiker van dit werkje goed zal doen voor kennisgeving aan te nemen, maar
- links te laten liggen! En 't kan toch de bedoeling niet zijn de gebruiker er in te laten
lopen? M.i. hadden de samenstellers deze nonce-words òf streng moeten weren,
of - indien ze er iets op kunnen vinden dat duidelik op 't eigenaardig karakter van
die woorden wijst, - ze opnemen, maar dan met die waarschuwing, zó dat de
gebruiker weet dat er hier voetangels en klemmen liggen.
Wat ik dus - in 't idee dat mijn hypothese over hun werk-methode juist is - me
veroorloven zal hun sisteem te noemen, leidt ook tot 't gebruik van minstens genomen
twijfelachtig Nederlands. Niet waar, - 't werkje is in de eerste
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plaats voor hem bestemd, die 't Engels beoefent? Hem staat nu b.v. voor de geest
die eigenaardige luchte bouw-manier die er meer op uit is de zak van de bouwer te
vullen dan 't huis stevig te maken. Hoe zal hij dit uitdrukken? 't Staat er in, - als we
't maar kunnen vinden. Hebben de samenstellers daarvoor werkelik in 't Nederlands
1)
Speculatie-bouw gevonden? Of is dit hún Nederlandse vertaling van speculative
builder? Ik voeg er bij dat naar mijn opvatting, jerry builder noch niet eens 't zelfde
is als speculative builder. Is gesaississeerd en abandon werkelik zo zeer algemeen
beschaafd Nederlands dat die woorden hier 'n plaats verdienen? Of staan ze er
alleen maar in, omdat de heren F. en de J. seised en abandon in hun lektuur tegen
2)
kwamen en hier wat àl te overijld Captain Cuttle's raad opvolgden?
En dan: - zie b.v. p. 51. E t a l a g e - display; show; window-dressing. Met twee
citaten, éen voor display; een voor window dressing. 't Geheel uiterst nuttig. Maar....
't allergewoonste woord voor Etalage n.l. shop-window staat er niet bij. En dat
gewone woord zal de Student (in Engelse zin genomen!) toch wel in de eerste plaats
nodig hebben. Zo ontbreekt bij C o l l e g e v o l g e n (p. 26) 't zeer gewone attend(a)
lecture(s), terwijl n.b. to take out a class, er wel staat. Naast Shanks' (toch wel met
kapitale S?) mare had ook zijn poney vermeld moeten worden; naast bearing, trend,
import (= n. d l. portée) ook tenor, scope, purpose, drift (p. 95); naast to push (p.
3)
105) ook to boom = reclame maken (voor)’ .

1)
2)

3)

[N.B. Revolutie-bouw heet het. B.H.]
Bij de korrectie voeg ik er bij dat de hierboven geformuleerde vraag geen retoriese was, maar
werkelik mijn ogenblikkelike twijfel uitdrukte. Ik schreef 't stukje nl. toen ik, ver van boeken,
geen dictionaires kon naslaan. Nu zie ik dat de Vr. en t. W. ze in 't geheel niet geven
(gesaisisseerd kan er natuurlik noch onder de S komen), maar dat v. Dale beide heeft. Alleen
heeft bij v. Dale abandon andere betekenissen dan die F. en de J. opgeven, nl. ‘entire freedom
from artificial constraint or conventional trammels.’ Wat gesaisisseerd betreft, schijnt dus mijn
opmerking niet geheel gegrond; maar ik laat die natuurlik staan.
Dit laatste kunnen de schrijvers er uit gelaten hebben omdat het, altans volgens de N.E.D.,
'n Americanisme is. Ik vermeld hier met 'n enkel woord, zonder het uit te werken, mijn
vermoeden dat dit Eng. boom, met de etymologie waarvan Dr. Murray geen weg weet, zeer
waarschijnlik van Holl. oorsprong is. Voor de vorm is er natuurlik geen het minste bezwaar
en voor de betekenis denke men aan to boom = ndl. (een vaartuig) bomen i.e. to push
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Ik geloof dat ik de samenstellers 'n dienst bewijs door ze de raad te geven 't probleem
ook, en misschien vooral, van de andere kant aan te pakken, d.w.z. ook steeds door
bij 't lezen van Nederlandsche teksten - vooral natuurlik van de lichtere lectuur:
romans en kranten die 't best de gewone taal weerspiegelen - hun werk in 't oog te
houden. Ja, dan zullen ze misschien voor moeilikheden komen te staan en
Nederlandse vreemde uitdrukkingen tegen komen waarna moeilik 'n Engels
equivalent te vinden is, maar voor wat zoeken en hard werken zullen ze wel niet
terug deinzen. Dàn zal hun Engelse lectuur die me op dit stadium van hun werk wat
te veel op de voorgrond gerukt schijnt, hen weer te pas te komen, - want dan zullen
ze op enkele te zoeken equivalenten, die niet in de gewone woordenboeken staan,
op jacht moeten gaan. Vatten ze zo 't probleem van twee kanten aan, dan zullen
ze werkelik iets voortbrengen waar 't moeilik zal zijn ‘slib te vangen’. Als een paar
van de gevallen waar dit mij nu wel gebeurd is noem ik commissaris (van politie en
der koningin), consumptie in de zin van voedsel; item, kwartaal (dat wel is waar door
vele als volkomen verhollandst zal worden aangezien maar dat evenveel - of even
weinig? - recht heeft opgenomen te worden als kwestie); Uebermensch enz. Een
1)
sistematies zoeken zou wel meer lacunes aan 't licht brengen .
We vinden 'n reeks van woorden opgenomen die van minder belang zijn, n.l. die
welke dezelfde of zo goed als dezelfde vorm in 't Eng. en 't Ned. hebben b.v.
abnormaal, aperçu, aria, neologisme enz. Bij een volgende uitgave zullen de
samenstellers die artiekels interessanter kunnen maken door hier andere
equivalenten bij te voegen, zo als dit b.v. bij

1)

Veel zullen ze kunnen vinden in andere Fremdwörterbücher, bv. in de Stanford Dictonary,
zie T. en L. 3, 58.
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1)

nonchalant en nonsens (voeg hierbij: bosh gedaan is. Voor de meesten zullen die
wel niet moelik te vinden zijn.
Van veel meer belang zijn natuurlik die zeer talrijke uitdrukkingen, die in 't Eng.
geheel en al van 't Nederlands verschillen. Ik noem er enkele op die mij bizonder
opgevallen zijn. Ancienneteit, - daar zal menigeen mee zitten, juist omdat zulk 'n
woord als ancient je in 't hoofd speelt en we er hier toch niets aan hebben. Weinige
zullen aan seniority denken. Apporteren: to fetch and carry, to retrieve; Rijks
Archivaris; Master of the Rolls, een zeer gelukkig gevonden equivalent. Zeer
interessant is wat bij benefice van inventaris te lezen staat; bargoensch - lingo;
geborneerd, - naast 't individueele cramped had narrow-minded vermeld moeten
worden; à bout portant - pointblank; changeant - hoeveel Anglisten zullen niet
dankbaar zijn voor shot-silk, shot-material; en voor sword-knot = dragon; en - om
mijn lijst niet te lang te maken geef ik mijn lezers 'n raadseltje op in de vorm van de
volgende vraag: Wat is het Engels voor figurant, galanteriehandel, grime,
transporteere, maldonné, negeren, principienreiterei, sec, unheimlich enz. enz. Ik
geloof dat vele zonder de hulp van dit werkje 't antwoord schuldig zouden blijven.
En 't aantal van deze woorden, die aan 't werk zijn grote praktiese waarde geven,
is zó groot dat ze die andere verre overtreffen waarover ik enige open aanmerkingen
te maken had. Ongelukkig ligt 't nu eenmaal in de aard van de zaak dat men
loftuitingen in enige algemene bewoordingen kan inkleden, - daarentegen bij
aanmerkingen lang uit moeten halen, - al ware 't alleen maar om de schijn te
vermijden zijn blaam niet te kunnen motiveren. Van daar dat 'n opmerking mij noch
even uit de pen moest, die nu wel de gewenste indruk zal maken n.l. dat 't goede
overweegt.

1)

Als een niet-onvermakelike bijdrage tot de geschiedenis van dit blijkbaar uiterst levensvatbare
woord, voeg ik hier bij dat de Zweed Strindberg spreekt van lifvets boshhet.

Taal en Letteren. Jaargang 13

267
Ik zeide aan 't begin van deze aankondiging dat mij deze studie niet alleen voor
Anglisten van belang scheen, - toch heb ik natuurlik bij de bespreking van 't werkje
in alle eerlikheid op 't standpunt van de auteurs de nadruk moeten leggen. 't Zou al
heel vreemd geweest zijn hun werk aan dit, 't standpunt van de meeste lezers van
Taal en Letteren te toetsen. Toch mag ik wel een enkel woordje naar aanleiding
daarvan er bijvoegen. Ik geloof n.l. dat het onderzoek van vreemde woorden in 'n
taal 'n belangrijke bijdrage kan vormen tot de studie van de Semasiologie. En helaas,
voor 't Nederlands zo veel als voor alle andere talen is die tak van studie noch steeds
de Assepoetster, niettegenstaande alles wat b.v. Bréal en Waag om maar 'n enkele
te noemen, voor 't Frans en 't Duits gedaan hebben.
Als bijdrage tot de studie van de semasiologie beschouwen we 'n verzameling
als deze niet als vertalings-materieel (of vertalings werktuigen, zo men wil) maar
als 'n collectie van woorden, uit 'n vreemde taal in 't Nederlands overgenomen. Hoe
dit zelfde begrip in 'n andere taal (in casu: 't Engels) wordt weergegeven laat ons
nu koud. Ons interesseert nu alleen de vraag in hoever de betekenis van die woorden
gedurende de reis van 't buitenland naar Nederland veranderd is. Niet altijd is er
van verandering sprake, - ik geloof dat filiale, fin-de-siècle, fixeren enz. enz. in 't
Nederlands absoluut dezelfde betekenis hebben als in 't Frans.
Maar neem nu 's zulke uitdrukkingen als: hij is er mee gecoiffeerd, - de consumptie
is hier slecht; praktiseren (prakkeseren) een bonheur du jour, zijn beaujour hebben
en zo veel andere waar de betekenis niet 't zelfde is als in de taal waaruit de woorden
zijn overgenomen. Natuurlik is met de mogelikheid rekenschap te houden dat 'n
betekenis die 'n woord nu in 't Nederlands en niet (als in casu) in 't Frans heeft, dat woord zulk een betekenis vroeger in 't Frans gehad heeft. Waar ik op dit oogenblik
schrijf, zit ik ver van boeken en kan ik nu niet onderzoeken of dit ook met een of
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meer van de mij nu toevallig voor de geest komende woorden 't geval is. Maar ik
mag wel aannemen dat in verreweg 't grootste getal woorden, dit verschil van
betekenis aan ontwikkeling op Nederlands grondgebied te danken is. En dit ligt ook
voor de hand. Een inheems woord, door een spreker of schrijver gebruikt, zit met
zo veel verschillende banden vast aan andere woorden in die zelfde taal, waarvan
de gebruiker de kracht en juist afgebakende betekenis voelt, dat hij er veel minder
gauw toe komt er 'n betekenis element uit weg te laten of bij te voegen. De juiste
betekenis van een woord - vooral van een niet volkomen concreet begrip - is zeer
complex; men kan zich hier rekenschap van geven door een abstract begrip te
verklaren of te omschrijven. Nu is niets moeiliker dan juist van zulk een complex
begrip zich alle elementen te herinneren, - bij 't leren kennen van een vreemd woord
dat zo samengesteld is, wordt door de samenhang 't niet altijd duidelik gemaakt,
welke vele begrips-elementen er bij horen. Voor 'n persoon voor wie de taal in
kwestie moedertaal is, zijn er massa's aanknopingspunten voor de constituerende
elementen te vinden, - maar laat dit woord in de vocabulaire van een vreemdeling
worden opgenomen, - tien tegen één dat hij er, door de samenhang misleid, enkele
betekenis-elementen bij zal voegen, waar door de betekenis wordt beperkt, - of,
noch wel eerder, er enkele betekenis-elementen uit weg zal laten, waardoor de
betekenis zelf wordt uitgebreid. Om nu eerst die laatste te nemen, dit zullen, uit den
aard der zaak, die begripselementen zijn die niet zeer duidelik op de voorgrond
treden, - die dus ook in de taal zelf - ik zou bijna willen zeggen: op de nominatie
stonden om te verdwijnen. En wat het eerste geval betreft, - dat er begrips-elementen
bijgevoegd zullen worden, waardoor de betekenis beperkt wordt, - 't ligt voor de
hand dat daar ook weer in de eerste plaats die voor in aanmerking komen, die ook
in de moedertaal zich 't best daar toe leenden, - die 't meest voor de hand lagen.
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Om een paar voorbeelden te nemen, - voor veel mag ik me geen plaats meer gunnen.
Eerst 'n paar onlangs ‘uit 't leven gegrepen’. Een meneer (ik hoef wel niet te zeggen
dat 't geen Fransman was) wou 'n boek ‘opulent’ uitgeven, waarmee hij eenvoudig
mooi bedoelde. Van alle begrips-elementen van opulent, rijkdom, vermogen, welvaart
enz., was alleen dát blijven hangen, dat wel is waar in alle drie zit, maar toch volstrekt
niet 't enigste is, nl. dat op het goede er in wijst. 'N ouwe juffrouw vertelde met tranen
in haar stem, dat Fidel (haar hond) zeker toch wel, als zij op reis was, ‘heimwee’
naar haar zou krijgen. En zo, eenvoudig = verlangen, zonder bijbetekenis van
‘verlangen naar huis’ of ‘naar z'n land’, kan men 't woord dageliks horen gebruiken.
Noch vermakeliker was het iemand te horen verklaren dat hij zo ‘joviaal’ zou zijn
me dit of dat thuis te sturen. Hij bedoelde dat hij de beleefdheid wel hebben zou,
dit te doen. En neem 'n uitdrukking als per se. Vroeger toen die uitdrukking noch
geen gemeengoed was, gebruikte men die alleen in de oude, oorspronkelike
betekenis van: op zich zelf (beschouwd) ‘Per se is dit verkeerd’ zou dus alleen
betekenen: ‘dit is waar als men geen andere consideraties, geen verzachtende
omstandigheden b.v., toelaat’, - sous-entendu: en (dat begrijp je toch wel) die laten
we niet gelden! Zo kan men dan nu per se heel veel gebruikt horen (vooral door
hen, die geen klassieke kennis hebben om hen die ‘fout’ te doen vinden; it is an ill
wind that blows nobody good!) in de zin van: ‘dit is bepaald verkeerd’. Hij is per se
'n aardige jongen, of zo iets, zal menigeen ontsnappen. Dit en dergelijke zijn nu
betekenis overgangen die men natuurlik ook op inheems taalgebied kan waarnemen,
en ze zijn als zodanig dan ook niet iets nieuws! Maar waar ik de aandacht op meende
te mogen vestigen is de omstandigheid dat vreemde woorden zulk een vruchtbaar
veld van semasiologiese studie uitmaken, juist omdat daar de overgangen, minder
onder de kontrole van 't foutbegrip, stouter, de sprongen groter zullen zijn en
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daarom eerder in 't oog zullen vallen. Met 't oog hierop hoop ik dus dat men er 's
toe zal komen niet alleen die vreemde woorden uit andere talen in 't Nederlands
verder te verzamelen - 't zij dan met 't oog op de studie van 't Engels, 't Duits of
welke vreemde taal ook - maar ook en vooral de Nederlandse woorden die in
vreemde talen overgenomen zijn. Want de studie hiervan in 't bizonder zal in dit
opzicht, voor de Nederlandse Semasiologie goede vruchten af kunnen werpen. H. LOGEMAN.
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Een Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
Onder de beoefenaars der Nederlandsche taal- en letterkunde is het reeds vrij
algemeen bekend, dat ik sedert ettelijke jaren bouwstoffen verzamel voor een
uitgebreide wetenschappelijke onderneming, welke voor dit studievak van het
1)
hoogste gewicht te achten is , t.w. eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Daar
het in 't belang van het werk is, dat men er ook in wijder kring mede bekend worde,
ben ik zoo vrij in dit tijdschrift eenige beknopte mededeelingen te doen aangaande
zijn inhoud en inrichting.
De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta zal bestaan uit drie groote afdeelingen,
waarvan de eerste zal zijn een inventaris van alle Nederlandsche teksten die nog
in handschrift bestaan. Daarbij zal voor elken tekst vermeld worden:
1. Het incipit en explicit, het begin en het einde, niet een, twee, of drie regels,
maar een reeks zinnen, zoodat men zich eenig denkbeeld kunne vormen van den
stijl en van de taal.
Bevat het werk, b.v. in een prologus of in een epilogus, mededeelingen die den
schrijver betreffen, of licht verspreiden over het ontstaan en den inhoud van het
werk, of in eenig ander opzicht voor de historia literaria van belang te achten zijn,
dan zullen ze in extenso of voor zoover noodig afgedrukt worden.

1)

Zie daaromtrent mijn voordracht Over Middelnederlandsche Handschriftkunde in verband
met taal- en letterkunde, gehouden op het tweede Nederlandsch philologencongres te Leiden
en afgedrukt in Taal en Letteren, X, 337 vlgg.
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2. Blijkt een tekst een vertaling te zijn, b.v. naar het Latijn of naar het Fransch, zonder
dat dit door den schrijver of kopiïst uitdrukkelijk wordt medegedeeld, dan zal dit
vermeld worden en het oorspronkelijke aangewezen.
3. Het tijdstip waarop en de plaats of streek waar de tekst geschreven werd, hetzij
een en ander in het handschrift uitdrukkelijk genoemd is, hetzij het bij benadering
diene beredeneerd te worden.
4. Een beknopt overzicht van de voornaamste taaleigenaardigheden, zoowel voor
den woordenschat als voor de spraakleer, welke in den tekst te vinden zijn, en op
grond daarvan aanwijzing van het dialect waarin hij geschreven is.
5. Telkens als een tekst in meer dan één handschrift voorkomt, zal een vergelijkend
overzicht gegeven worden van de afwijkende lezingen, om aldus te kunnen
vaststellen of alle codices afschriften van dezelfde redactie bevatten, ofwel of men
te doen heeft met een of meer afschriften van verschillende redacties; zóó dat tevens
de onderlinge verhouding dezer verschillende redacties aan het licht kome.
Geldt het vertalingen, dan zal onderzocht worden of de verschillende
Nederlandsche redacties beantwoorden aan verschillende Latijnsche of Fransche
redacties.
6. Is de tekst naderhand gedrukt, dan zullen de uitgaven uit vroeger en later tijd
worden opgegeven, waarbij zooveel mogelijk zal worden onderzocht welke
de

de

handschriften door de drukkers uit de 15 en uit het begin der 16 eeuw als kopij
zijn gebruikt.
7. Opgave der boekerij of verzameling waar de codex, waarin de tekst voorkomt,
bewaard wordt, met het nummer, of welk ander merk ook, van dien codex.
Telkens als een codex, ter wille van een daarin vervatten tekst, voor de eerste
maal in den inventaris ter sprake komt, dan zal bij al het voorafgaande gevoegd
worden een volledige beschrijving van dien codex, van drieërlei standpunt, te weten:
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A. Van het standpunt der handschriftkunde, dus opgave van: papier of perkament;
afmetingen; samenstelling der katernen; afmetingen der afschrijving; getal regels;
de wijze van signeeren en folieeren; de custoden; verder aanwijzing van het soort
van schrift; mededeelingen omtrent de gebruikte inkt, opgave van de gebruikte
leesteekens en verkortingen.
Is het handschrift op papier geschreven, dan zullen de watermerken die in het
papier voorkomen op de ware grootte worden gereproduceerd, waardoor niet alleen
voor de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta zelf, maar ook voor de geschiedenis
der papierfabricatie in 't algemeen een belangrijk materiaal zal bijeenkomen.
B. Van het standpunt der bibliotheconomie: voorkomende aanteekeningen, waaruit
blijkt van wien of uit welke bibliotheek de codex afkomstig is, door wien of voor wien
de codex geschreven werd, en dergelijke -; bibliotheeksmerken, aanwijzende hoe
en waar de codex in de kast geplaatst was, zullen worden medegedeeld, steeds
met de noodige aanwijzingen aangaande het tijdperk waarin een of ander geschreven
werd. Blijkt de codex te hebben behoord tot een bibliotheek waarvan een catalogus
bewaard is gebleven, dan zal aangegeven, of althans beredeneerd worden, welde
opgave van dien catalogus op den bewustencodex betrekking heeft.
Zooveel mogelijk zullen de verdere lotgevallen van de codices nagegaan worden,
en vooral, met behulp der auctieen prijscatalogussen, in welke handen zij beurtelings
zijn overgegaan, en welke prijzen er voor besteed werden.
C. Van het standpunt der kunst en oudheidkunde: de inen uitwendige versiering
der codices zullen nauwkeurig bestudeerd worden. Er zal dus vooreerst medegedeeld
worden, of het handschrift al of niet hetzij eenvoudig versierd, hetzij rijkelijk verlucht
is. Zoo ja, zoo zal die versiering of verluchting zorgvuldig ontleed worden, de
motieven en de stijl
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aangewezen. Van de eigenlijke miniaturen zal een lijst gegeven worden, met een
nauwkeurige beschrijving. Hetzelfde voor de gehistorieerde hoofdletters.
Daarna komt de band aan de beurt. In de eerste plaats is het de vraag uit wat en
hoe deze band is vervaardigd: hetzij het een slappen, leeren of perkamenten omslag
is, met of zonder klep, met of zonder slot; hetzij hij bestaat uit eikenhouten borden
met al of niet gekleurd kalfs-, zwijns- of geitenleer overtrokken, met een of meer
sloten, die op hunne beurt op verschillende wijzen gemaakt en versierd kunnen zijn.
Verder de versiering van dien band, hetzij ze bestaat uit eenvoudige fileetjes,
hetzij uit kunstig gesneden paneelen en stempels. Telkens zal daarvan een
nauwkeurige beschrijving gegeven worden, en zoo dikwijls het oorbaar geacht wordt,
zal de geheele band, of een of meer details van de versiering: een paneel, een
stempel, gereproduceerd worden.
Dit alles met een dubbel doel en voordeel: zoodoende komt er belangrijk materiaal
voor de kunstgeschiedenis bijeen, en krijgt men meer houvast om den oorsprong
van een aantal codices te leeren kennen. Voorop dient gesteld het beginsel: dat
gelijke versiering, hetzij in-, hetzij uitwendig, wijst op gelijken oorsprong, in 't
algemeen althans, want het gebeurde ook dat een handschrift, op een zekere plek
geschreven, naar elders gezonden werd om daar verlucht of gebonden te worden.
Maar dit is iets dat meestal gauw genoeg blijkt. Verder, dat niet alleen bij grootere
miniaturen en ingewikkelde randversieringen de stijl naar tijd en plaats verschilt.
Ook de versieringen van lagere orde, b.v. randversieringen bestaande uit
dooreengewerkte lijnen, de versieringen van grootere hoofdletters, zijn niet in alle
gewesten dezelfde geweest. Het is zelfs mogelijk vrij scherpe grenzen te trekken.
Het is intusschen de vraag: welke teksten zullen voor
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dezen inventaris in aanmerking komen? Alles wat ooit in 't Nederlandsch geschreven
werd? Neen. Ik zou niet gelooven, dat de vermogens van een enkeling toereikend
zijn om een dergelijken arbeid tot een goed einde te brengen. Daarenboven, ik ben
historicus noch jurist; alleen van de geschiedenis van taal en letterkunde heb ik
eenig begrip. Beperking tot datgene dat men meester worden kan is dus plicht. In
de eerste plaats dient daarom alles wat tot het gebied der rechtsgeleerden behoort,
ter zijde gelaten te worden; evenzoo wat tot het gebied der geschiedkundigen
behoort, ofschoon de scheiding hier niet zoo streng zal kunnen volgehouden worden:
zekere geschriften, die ook tot de bronnen van den historicus behooren, zullen in
dezen inventaris opgenomen worden, hetzij omdat ze ook tot de letterkunde gerekend
worden, hetzij omdat ze in eenig ander opzicht voor de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta van belang zijn. Met andere woorden, van den inventaris worden
uitgesloten de oorkonden. Al die geschriften welke een officieel of een juridisch
karakter dragen: cartularia, stadboeken, rekeningen, charters, tolbrieven,
processtukken, cijnsboeken enz. enz. worden dus niet opgenomen; wel echter,
naast de geschriften die gewoonlijk tot de letterkunde gerekend worden, kronijken,
kloosterregels, professieboeken, liturgische boeken, obituaria, catalogussen van
middeleeuwsche bibliotheken, inventarissen van in boedels waarbij ook boeken
zijn.
Zeer bijzondere aandacht zal geschonken worden aan de thans overal verspreide
fragmenten van één zelfde handschrift. Hoe gaarne zouden we soms niet weten,
bij 't ontdekken van een of ander fragment, of het tot hetzelfde handschrift behoort
als een of meer reeds bekende, terwijl er gewoonlijk te veel moeite noodig is om er
zich van te kunnen vergewissen.
Dit nauwkeurig en uitvoerig onderzoek, waaraan duizenden handschriften
systematisch worden onderworpen, zal natuurlijkerwijze tot gevolg hebben dat
langzamerhand en

Taal en Letteren. Jaargang 13

276
als vanzelf alle bijzonderheden, die de stoffelijke samenstelling en het gebruik van
‘het boek’ betreffen, zullen aan het licht komen. Met andere woorden: deze eerste
afdeeling zal het materiaal leveren voor een tweede, waarin de geschiedenis van
het Nederlandsche schriftwezen in de middeleeuwen als een samenhangend geheel
zal worden beschreven.
In de eerste plaats zal de ontwikkeling van het schrift in onze gewesten historisch
dienen onderzocht en uiteengezet te worden, dat wil zeggen dat de vervormingen
welke iedere letter achtereenvolgens heeft ondergaan, chronologisch zullen dienen
te worden nagegaan, zoodat het mogelijk worde de grenzen van tijd en plaats,
binnen dewelke iedere vorm gebruikt werd, nauwkeurig te bepalen, en zich een
denkbeeld te vormen van den samenhang tusschen verschillende vormen van een
letterteeken, die op het eerste gezicht heelemaal niets met elkander schijnen te
maken te hebben. Men denke b.v. aan een Duitsche, de zoogenaamde Gothische
de

de

e (e) en aan de e tegen het einde der 16 en in de 17 eeuw; aan de verschillende
vormen der r, die in een zeker soort van schrift voor den onervaren lezer veeleer
een v lijkt; aan den vorm van sommige hoofdletters, b.v. van de M, die soms op een
groote r gelijkt; aan het geringe verschil tusschen B, G en E; aan de groote gelijkenis,
in sommige schriften, tusschen verschillende teekens, b.v. tusschen c en t, t en r,
r en e, enz. In nauw verband hiermede staat ook de verwarring van twee dicht
opeengeschreven letters met een enkele andere. Zoo gelijkt ci soms zeer op a; nog
kort geleden bevond ik dat gecr- gelezen was als gra-.
Duidelijk zal daarbij aan het licht komen, welke veranderingen door onze
Nederlandsche kopiïsten in het hun overgeleverde schrift zijn aangebracht; welke
verschillen zijn op te merken in het werk van kopiïsten uit verschillende gewesten,
en wat de vaste eigenaardigheden zijn van de scribenten uit éénzelfde gewest op
verschillende tijdstippen.
Bizondere zorg zal daartoe dienen besteed te worden aan
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de studie der verkortingen De meeste zijn kant en klaar met hunne oorspronkelijke
beteekenis van de Latijnsche palaeographie overgenomen; er zijn er echter ook die
door onze Nederlandsche kopiïsten in zwang gebracht zijn; en onder die welke zij
hebben overgenomen, zijn er ten slotte ook waaraan zij een andere beteekenis
hebben gegeven. Verder zijn niet alle verkortingen in alle gewesten en op alle
tijdstippen even gebruikelijk.
Een integreerend deel van het schrift is de interpunctie. Deze zal met zooveel te
meer zorg dienen bestudeerd te worden, daar ze zoogoed als algemeen onbekend
schijnt te zijn. In de inleiding van haast iedere uitgave komt althans het bericht weer,
dat de interpunctie van den uitgever is, terwijl van die van het handschrift niet wordt
gerept. Maakt men collaties, dan ondervindt men echter aldra, dat de oorspronkelijke
leesteekens geheel over 't hoofd zijn gezien, en dat vele uitgevers die teekens zoo
weinig begrijpen, dat ze 't noodig achten den tekst stilzwijgend te verbeteren, d.w.z.
te verknoeien. Het schijnt dus wel dat men algemeen in den waan verkeert, dat er
in de Middelnederlandsche handschriften geen interpunctie bestaat. Dit is zuiver
zelfbedrog, blijkbaar hierdoor ontstaan, dat in verzenhandschriften de leesteekens
inderdaad betrekkelijk zeldzaam zijn. In de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta zal
dus het Dietsch interpunctiesysteem nauwkeurig dienen nagegaan te worden, opdat
we onze middeleeuwsche teksten kunnen uitgeven en begrijpen met húnne
interpunctie, en niet met de onze, want dat deze laatste vaak glad verkeerd is, komt
pas duidelijk aan het licht als wij een tekst naar een weinig geinterpungeerd
handschrift uitgeven en zelf interpungeeren, en dan later een ander vinden, door
den Dietscher geinterpungeerd.
Bij dit onderdeel van het werk doet zich thans het tegenovergestelde voor, van 't
geene we bij den inventaris hebben waargenomen. Dáár blijven de oorkonden
uitgesloten, hier behooren ze binnen den kring van het onderzoek getrokken
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te worden. Bij veel gemeenschappelijks, is er een zeker, soms een groot verschil
tusschen het schrift der oorkonden en dat der ‘boeken’: het eene vertoont
eigenaardigheden, die in het andere niet voorkomen, terwijl het gebeurt dat boeken
geschreven zijn in 't schrift der oorkonden, zelden omgekeerd, zoodat het niet
aangaat het eene te bestudeeren en het ander niet. Hun wederzijdsche verhouding
dient in elk geval klaar gelegd te worden.
Eerst nadat de geschiedenis onzer letterteekens aldus nauwkeurig zal zijn
vastgesteld, zal men vasten grond onder de voeten hebben om ongedateerde
handschriften, vooral die welke op perkament geschreven zijn, met weinig
speelruimte te dateeren.
Daarna komen aan de beurt het door de kopiïsten gebruikte materiaal en hunne
werkwijzen, waarbij het er om zal te doen zijn, ook daaromtrent vaste grenzen van
tijd en plaats op te sporen. Dit geldt niet alleen het signeeren en folieeren der codices.
Ook andere vragen doen zich daarbij voor. Zoo is tot nog toe nog weinig algemeen
bekend over den tijd welke aan het schrijven besteed werd, en toch is daarover heel
wat mede te deelen. Dit staat in nauw verband met de regelen en verplichtingen
waaraan de kopiïsten gebonden waren, en zoo komen wij ongemerkt tot een zeer
dankbaar onderwerp: de scrivers en scriversen én als personen én als leden van
de maatschappij, hun verschillenden werkkring al naar gelang zij geestelijke of
wereldlijke waren. Het zal mogelijk zijn, chronologische lijsten samen te stellen van
kopiïsten in de verschillende gewesten, met een opgave van de handschriften die
zij vervaardigd hebben en waar die thans berusten.
Daarop dient te volgen het onderzoek naar de verdere behandeling van het
geschrevene. Vooreerst het ‘corrigeeren’ van den tekst, de verschillende middelen
en teekens daarbij in gebruik; ten tweede, het verluchten en rubriceeren, de
verschillende stijlen, de plaatsen waar het geschiedde, het
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loon van illuminators en rubricators, de verhouding tusschen deze en de kopiïsten,
de belangrijke vraag wanneer de ‘schrijvers’ hun eigen rubricators geworden zijn,
en welke onder hen te gelijk kopiïst en verluchter waren. Ten derde het inbinden:
de wijzen waarop het geschiedde, de bouwstoffen die er toe gebruikt werden, de
versiering van het bindwerk, de binders en de binderijen. Daarbij behoort ook het
gebruik der verschillende leeswijzers: klosjes met zijden lintjes, draaiende schijfjes,
wigjes en knoopjes.
Thans komen we tot de verhouding van allen, die bij het vervaardigen van het
boek betrokken zijn, tot het publiek dat hun werk bestelt, wat ons vanzelf voert tot
de handelszijde van de zaak, den boekhandel, en verder tot de bibliotheconomie
in onze gewesten. Welke bibliotheken, hetzij geestelijke of wereldlijke, openbare of
bijzondere, hebben bestaan; hoe waren zij ingericht, welke betrekkingen hadden
zij met elkander en welke Nederlandsche handschriften bezaten zij? Ziedaar eenige
belangwekkende vragen welke zullen te beantwoorden zijn. Gedeeltelijk zal dit
antwoord mogelijk zijn dank zij de verschillende wegen waarlangs de oorsprong
van een handschrift kan vastgesteld worden, zooals we gezien hebben; gedeeltelijk
ook door het zorgvuldig opsporen van oude catalogussen. Deze catalogussen, die
nogal talrijk zijn, zullen niet eenvoudig mogen afgedrukt worden, maar ook dienen
gecommenteerd te worden, d.w.z. dat het zaak zal zijn te onderzoeken welk werk
met de opgegeven, soms zeer gebrekkige, althans onduidelijke titels bedoeld wordt,
en dan verder onder de nog bewaarde, in de eerste afdeeling der Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta vermelde codices diegene aan te wijzen welke in die
catalogussen bedoeld worden.
Met de geschiedenis van het schriftwezen is het werk nog niet afgesloten.
Een der groote bezwaren van den tegenwoordigen toestand is, dat de meeste
onze middeleeuwsche teksten op eigen hand
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moeten leeren lezen, zonder handleiding en zonder voorlichting. Toch komen velen
er toe, maar alleen ten koste van herhaald vallen en opstaan. Daarbij gaat veel tijd
en werkkracht verloren, die aan iets beters kunnen worden besteed, en hoevelen
zijn er niet, blijkens de jongste uitgaven vooral in België, die er toch nooit in slagen
een tekst behoorlijk te lezen?
Daarenboven: niet alleen zij die teksten uitgeven, behooren handschriften te
kunnen lezen. Hoe voortreffelijk een uitgave ook zij, zij maakt den oorspronkelijken
tekst nooit overbodig, daar er altijd twijfelachtige punten overblijven die nadere
opheldering behoeven, of dezulke, waarmede een vorige uitgever zich niet heeft
bezig gehouden. Men kan het handschrift noodig hebben om zich te vergewissen
of een of ander woord wel juist is gelezen, een verkorting wel juist is opgelost, of
een critische emendatie palaeographisch mogelijk is, enz. Al maakt men den druk
nog zoo gelijk aan het handschrift, b.v. met behulp van opzettelijk gegoten teekens,
nooit kan een nauwgezet onderzoeker zich daarmede tevreden stellen.
Elk philoloog moet dus in staat zijn, de oorspronkelijke teksten in handschrift te
lezen, maar juist daartoe ontbreken hem, zooals reeds gezegd werd, alle
hulpmiddelen, en dààrin moet worden voorzien. Met het oog daarop zal de
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta nog een derde afdeeling bevatten, om de
practische studie van ons oud schrift te vergemakkelijken, en nu zal iedereen
onmiddellijk begrijpen, dat deze derde afdeeling in de eerste plaats zal moeten
bestaan uit een palaeographisch album, dat is uit een verzameling van met behulp
der nieuwste procédé's vervaardigde facsimile's van gedeelten van oorkonden en
handschriften, gedateerde en ongedateerde, met zorg bijeengezocht.
Dit album moet de proef op de som leveren voor hetgeen over de geschiedenis
van het schrift in de tweede afdeeling gezegd werd: de chronologisch gerangschikte
facsimile's moeten den studeerende in staat stellen de daar geschetste ontwikkeling
van elk onderdeel van het schrift nauwkeurig na te gaan.
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Maar zij moeten vóór alles paedagogische diensten bewijzen; zij moeten dienen
om in de eerste plaats de oude handschriften te leeren ontcijferen en bij benadering
den ouderdom van het schrift te bepalen. Met het oog daarop zal ieder facsimile
voorzien worden:
o

1 met de transscriptie van een gedeelte van den gereproduceerden tekst, waarbij
de verkortingen zullen worden opgelost, maar tevens cursief gezet, om aldus duidelijk
te doen uitkomen welke waarde de verkortingsteekens hebben;
o

2 met korte aanteekeningen, waarin de palaeographische eigenaardigheden van
het handschrift worden medegedeeld, onder gestadige verwijzing naar de tweede
afdeeling.
Voor eigenaardigheden van taal- of letterkundigen aard zal verwezen worden
naar de verschillende plaatsen in de eerste afdeeling, waar het handschrift, waartoe
het facsimile behoort, vermeld wordt.
Dit palaeographisch album zal ook dit voordeel hebben, dat iedereen zich duidelijk
zal kunnen voorstellen, onder welken vorm de historische en letterkundige
gedenkstukken der middeleeuwen tot ons gekomen zijn. Hoe wil men inderdaad
den rechten kijk op onze oude taal en letterkunde verkrijgen, als men nooit die
onwraakbare getuigenissen van wat onze voorvaderen gedacht en gelezen hebben
onder de oogen heeft gehad?
Intusschen, daarmede is deze derde afdeeling nog niet volledig. Als tegenhanger
en aanvulling van de systematische studie in de tweede afdeeling, zal de derde
besloten worden met een alphabetisch woordenboek der verkortingen die door de
Nederlandsche kopiïsten gebruikt werden, met een transscriptie waaruit hun
bestanddeelen en hun beteekenis blijkt, en met de opgave van het tijdperk waarin
ze voorkomen.
Dit zijn de groote trekken van de wetenschappelijke onderneming, die ik gaarne zou
tot stand brengen, en waarvoor ik nu reeds een dozijn jaren bouwstoffen verzamel.
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Om het doel te bereiken, is het in de allereerste plaats zaak de handschriften die
nog bestaan, op te sporen.
Dat is 't begin van alles. Dit nu gaat gemakkelijk genoeg, als het openbare
bibliotheken betreft: men hoeft er alleen heen te gaan; de bibliothecaris is, in zijn
qualiteit van publiek ambtenaar, wel verplicht alle gewenscht inlichtingen te geven,
wat hij trouwens, wetenschappelijk man als hij gewoonlijk is, gaarne genoeg doet.
Iets anders is het, als het particuliere bibliotheken geldt. Ik heb hier minder het
oog op de verzamelingen van geestelijke gestichten en onderwijsinrichtingen, die
over 't algemeen gemakkelijk toegankelijk zijn. Neen, de groote kunst is, op de
hoogte te komen van 't bestaan van verzamelingen van boekenliefhebbers, en dààr
toegang te verkrijgen. Het klinkt ongelooflijk, maar 't is toch zoo, want ik heb er de
treurige ervaring van opgedaan: in dit gezegend jaar ons Heeren 1903, zijn er nog
altijd menschen die diep overtuigd zijn dat de waarde van een manuscript merkelijk
vermindert, als het in ruimer kring bekend wordt, of als het wordt uitgegeven. Dat
het eerst dáárdoor waarde verkrijgt, zien ze niet in.
De handschriften die ik leer kennen, worden volgenderwijze behandeld.
Van ieder handschrift wordt een beschrijving gemaakt naar de eischen die
hierboven zijn uitgezet. De beschrijvingen van alle handschriften uit dezelfde
verzameling of bibliotheek blijven bij elkander, en vormen dus den catalogus der
handschriften van die verzameling of bibliotheek.
Het beschrijven der handschriften gaat vergezeld van:
o

1 het maken van een of meer photographieën,
o

2 het reproduceeren van al de watermerken die in het papier voorkomen
en
o

3 het maken van wrijfsels van den band.
De inhoud der beschrijvingen wordt alphabetisch geïnventariseerd, en zoo krijgt
men:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

een inventaris van teksten;
een inventaris van kopiïsten, bezitters, schenkers, koopers, binders en derg.;
een inventaris van bibliotheken;
een chronologische inventaris der gedateerde handschriften;
een verzameling watermerken;
een verzameling wrijfsels van boekbanden, zooveel mogelijk in duplo: de eene
afdeeling topographisch geclasseerd, volgens de plaats waar de boeken zich
bevinden; de andere methodisch, volgens de versieringen die op den band
aangebracht zijn;
g) een verzameling photographiëen, evenals de wrijfsels in duplo geclasseerd:
eens naar de plaats waar het gephotographeerde handschrift zich bevindt, en
eens naar het schrift.
Zoodanig dat het mogelijk zal worden, en trouwens reeds op ruime schaal mogelijk
is, te zeggen:
a) hoeveel afschriften van denzelfden tekst nog bestaan, en waar die afschriften
zijn;
b) welke verschillende handschriften, geheel of gedeeltelijk, door denzelfden
kopiïst zijn geschreven; op een gegeven oogenblik aan denzelfden persoon
hebben toebehoord of althans van hem afkomstig zijn;
c) welke handschriften samen een of andere bibliotheek hebben uitgemaakt;
d) welke handschriften op hetzelfde tijdstip geschreven zijn;
e) in welke handschriften hetzelfde papier voorkomt;
f) welke handschriften van denzelfden band voorzien en dus door denzelfden
binder gebonden zijn.
Wat de vraag betreft, binnen welke grenzen van tijd de Bibliotheca Neerlandica
de

de

de

de

Manuscripta zich beweegt, hoofdzaak is en blijft: de 13 , 14 , 15 en 16 eeuwen;
maar zonder uitsluiting der volgende tijdperken. Dat wil zeggen dat ik mij voor de
eerste afdeeling, den inventaris der teksten, geen grenzen heb gesteld. In de eerste
plaats zullen de teksten uit de middeleeuwen behandeld worden; blijft mij leven en
kracht geschonken, dan ook die uit de latere eeuwen. Tot nog toe
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zijn slechts van een paar onzer groote schrijvers uit de 17 eeuw, Hooft en Huygens,
de handschriften volledig bekend, en het zou toch zeker wel de moeite waard zijn,
indien er b.v. over die van Vondel wat meer te weten viel dan thans het geval is. Bij
het verzamelen van 't materiaal teeken ik dus alles op; men kan niet weten waar 't
goed voor is.
De verschillende onderdeelen van de tweede afdeeling, alsook de derde, zijn
natuurlijk niet alle binnen dezelfde grenzen af te bakenen. De geschiedenis van het
schrift stel ik mij voor te behandelen tot op het oogenblik, als het den vorm krijgt
dien het thans in hoofdzaak nog heeft.
Om tot de kennis der bestaande handschriften te geraken, zijn eerst alle uitgaven
van Nederlandsche teksten geëxcerpeerd met het oog op de gebruikte handschriften;
daarna kwamen aan de beurt de catalogussen van openbare en bijzondere
bibliotheken en archieven in alle landen van Europa, evenals alle werken handelende
over handschriften: de overgroote meerderheid daarvan, en zeker het belangrijkste
gedeelte, is reeds lang bewerkt, n.l. voor België, Holland, Frankrijk, Engeland,
Duitschland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië.
Om er achter te komen welke handschriften op kasteelen, in kerken, godshuizen
en gemeentearchieven verscholen zitten, worden alle geschiedenissen van stad,
dorp of gewest in België en Holland naar vermogen onderzocht. Ten slotte, vooral
om de lotgevallen van eenzelfden codex door de eeuwen heen te kunnen nagaan,
heb ik ondernomen alle auctie- en prijscatalogussen, op de bibliotheek der
hoogeschool te Gent aanwezig (er zijn er meer dan 6000, de oudste uit het jaar
1676), te excerpeeren, welk werk zoogoed als afgeloopen is. Zoodra de
omstandigheden het veroorloven, zal hetzelfde gedaan worden voor dergelijke
catalogussen aanwezig in de bibliotheken te Brussel, te 's-Gravenhage, te Leiden,
te Amsterdam enz., natuurlijk voor zoover zij nog niet door mij gezien zijn. Ook houd
ik mij naar vermogen op de hoogte van de dagelijks plaats hebbende auctie's binnen
en buiten 's lands. Met een woord: ik
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mag zeggen dat ik bekend ben met de overgroote meerderheid der handschriften
die uit boeken kunnen gekend worden.
Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat met dat al nog maar een gering deel van
de massa handschriften die nog bestaan, mij bekend geworden zijn, en dat ik omtrent
velen slechts onvoldoende gegevens, ja soms slechts zeer beknopte aanwijzingen
bezit. De bibliotheken, die een catalogus hunner handschriften hebben uitgegeven,
zijn, naar verhouding, zeer gering in getal; terwijl de meeste der bestaande
catalogussen daarenboven een halve eeuw en meer oud zijn, of om velerlei andere
redenen haast niet te gebruiken. Het is dus noodig, de bibliotheken zelf te gaan been onderzoeken, om aldus het reeds verzamelde materiaal aan te vullen en te
verbeteren. Voor Holland en België is dit gedeelte van den arbeid reeds zeer ver
gevorderd: haast alle rijks-, stads- en kloosterbibliotheken zijn doorzocht, benevens
vele archieven en bijzondere verzamelingen. De Bodleyan Library te Oxford, de
Bibliothèque de l'Arsenal te Parijs en de Italiaansche bibliotheken zijn de eenige
buiten de Nederlanden die ik zelf heb bewerkt, zoodat al het overige nog te doen
is.
Het getal der handschriften die reeds beschreven zijn, bedraagt ongeveer vijf
duizend. Daarvan heb ik er meer dan de helft zelf onder de oogen gehad; de
beschrijvingen van de overige zijn afkomstig uit catalogussen, of heb ik te danken
aan de belanglooze hulp van verschillende vrienden. De alphabetische indicator
der teksten bestaat reeds uit meer dan twaalf duizend kaarten; de verzameling
watermerken reeds uit meer dan vier duizend stuks. Die der wrijfsels van boekbanden
heeft nog maar een bescheiden omvang: eenige honderden; trouwens deze zullen
uit den aard der zaak nooit zoo talrijk kunnen worden, aangezien de handschriften
waarvan de band met stempels en paneelen of anderszins versierd zijn, verreweg
de minderheid uitmaken.
Ten behoeve van de tweede en derde afdeeling van het werk ben ik zelf photograaf
geworden.
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Voor de uitgave zal het kaartsyteem gevolgd worden, evenals bij de Bibliotheca
1)
Belgica geschiedt .
Doel en bestemming van het werk zijn hoofdzakelijk tweeërlei:
1. de Nederlandsche handschriftkunde op hechte grondslagen te vestigen en ze
tot een afzonderlijk vak van wetenschap te verheffen;
2. het uitgebreid en kostbaar materiaal voor de studie der geschiedenis van taal
en letterkunde, dat wijd en zijd verspreid en verscholen ligt, bekend te maken.
Maar het is duidelijk, dat een Bibliotheca Neerlandica Manuscripta niet tot stand te
brengen is zonder de welwillende hulp van velen. Zelfs in de onderstelling, dat geen
enkele gedrukte bron veronachtzaamd worde, en geen moeite gespaard om achter
't bestaan van alle openbare en bijzondere boekerijen te geraken, - nog altijd zullen
er kleinere en grootere verzamelingen zijn, in kerken en godshuizen verscholen of
in 't bezit van particulieren, waarvan het bestaan mij onbekend zal blijven. Het zij
me daarom vergund, al de belangstellende lezers van dit Tijdschrift dringend te
verzoeken, mocht iets van dien aard hun bekend zijn, of mochten er onder hunne
vrienden of kennissen personen zijn die handschriften bezitten - al was het maar
één enkel - mij daarvan kennis te geven of inlichtingen te verstrekken. Alle
mededeelingen, hoe gering ook, zullen welkom zijn en dankbaar aanvaard worden.
Zooals Maerlant het uitdrukt:
Die gheven mach, gheve allerweghe.
Elken radic dat hijs plehe:
Want datmen gheeft, dats datmen wint,
Ende datmen houd, vroemt niet .i. twint.

Gent, 15 Juni 1903.
WILLEM DE VREESE.

1)

Verschillende onderdeelen van het plan zijn uitvoeriger behandeld in een voordracht door mij
gehouden in een vergadering der Koninklijke Vlaamsche Academie, aan welke voordracht
het bovenstaande grootendeels ontleend is. Een overdrukje van deze lezing houd ik gaarne
ter beschikking van belangstellenden.

Taal en Letteren. Jaargang 13

287

Kleine meedelingen over boekwerken.
Dr. H.A.J. van Swaay, Het prefix ga-, gi-, ge-, zijn geschiedenis en zijn
invloed op de ‘Actionsart’, meer bijzonder in het oudnederfrankisch en
het oudsaksisch. Utrecht, Kemink en Zoon. 1901.
Nadat een gedeelte van dit werk in Utrecht als proefschrift was verdedigd, verscheen
in 1901 het werk kompleet.
Het behandelt uitvoerig de perfectieve en imperfectieve Actionsart; en hoe verba
met ga-, enz. van imperfektief perfektief worden; sommige samenstellingen met gazijn duister, al blijft bij vele het prefix nog min of meer voelbaar.
Af en toe krijgt een praeteritum door voorvoeging van gi- de betekenis van een
futurum exactum, een plusquam perfektum, of van een perfektum.
De S. zal in T. en L. binnen kort de Actionsart in het nederlands en
middelnederlands behandelen. Daarom kan hier deze korte mededeling over het
oudnederfrankies en oudsaksies volstaan.

Inhoud van tijdschriften.
Boon's Geïllustreerd Magazijn, afl. 46, April 1903, o.a.: J o s R i c h a r d s ,
Zeven en twintig dagen in een open boot. - M a r i e S t a h l , Levensstrijd. T h é r è s e H o v e n , Voor Janneman. - F. B o o g a a r d J r ., Consternatie.
- afl. 47, Mei 1903, o.a.: L o u i s e S t r a t e n u s , Heillooze betoovering.
De XXe Eeuw, 9e Jaarg. afl. 6, Juni 1903, o.a.: Dr. A. A l e t r i n o , Line. - Dr.
C.G.N. d e V o o y s , Twee Christen-Demokraten uit de Veertiende eeuw. N i c o v a n S u c h t e l e n , Proloog. - L. v a n D e y s s e l , Nicolaas Beets'
Camera Obscura. - K a r e l v a n d e W o e s t i j n e , Verzen. - L. v a n
D e y s s e l , Oorlogs-Herinnering. - H.P. d e V o o y s , Kunst en Volk.
De Nieuwe Gids, 18e Jaarg., afl. 10, Juni 1903. o.a.: G. S i m o n s , Lijkie-Spelen.
- E d w a r d B. K o s t e r , Verzen. - L e o F a u s t , Verloren Paradijs. - W i l l e m
K l o o s , Verzen. - H e n d r i k v a n d e V a a t e , In 't Korenland. - R e y n e k e
v a n S t u w e , Verzen. - J o a n n e s R e d d i n g i u s , Gedichten in Proza.
De Gids, Afl. Juni 1903, o.a.: Dr. P.C. B o u t e n s , Sonnetten. - W.F. G o u w e ,
Faun. - M a r i e M a r x K o n i n g , Verzen.
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 13e Jaarg. afl. 6, Juni 1903 o.a.: G.
H u l s m a n , Nicolaas Beets. - F. d e S i n c l a i r , In Ambuscade.
Nederland, 55e Jaarg. afl. 6, Juni 1903, o.a.: T h é r è s e H o v e n , De
Hulpmoeders. - N e l l y B o h n , Wachten. - J o h a n n a S t e k e t e e , Kunst.
- F e n n a , Een lied.
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Noord en Zuid, 26e Jaarg., afl. 5, Mei 1903, o.a.: J.E. t e r G o u w , Taal en
zeden onzer vaderen, toegelicht door eenige oude Kluchtspelen. XI.
Hollandsche zindelijkheid. - Godsdienstigheid. - D r . P r i n s e n , Zijde bij iets
spinnen.
De Tijdspiegel, 60e Jaarg.. afl. 6, Juni 1903, o.a.: J.H. S c h e l t e m a , Het
liedboek van Jan Jacobs.
Vlaanderen, 1e Jaarg. afl. Juni 1903, o.a.: H e r m a n T e i r l i n c k ,
Uchtendzotternije. - R e i m o n d J a n s s e n s , Om een meisje. - K a r e l v a n
d e W o e s t i j n e , Literaire Kroniek: De uitdrukking der poëzie en Giza Ritschl.

Nieuwe boeken.
B a k e l s (H e n r i ), Een beeld. Amsterdam, C.L.G. Veldt. 8o. (V, 143 blz.). f
1,50, geb. f 1,90
C o u p e r u s (L o u i s ), De boeken der kleine zielen. Amsterdam, L.J. Veen.
8o. Boek IV: Het heilige weten. (III, 218; 221 blz.). f 4,90, geb. f 5,50
M a r x -K o n i n g (M a r i e ), Peterke's beeldenstorm en andere
dorpsgeschiedenissen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck. 8o. (V, 214 blz)..
f 2,50, geb. f 3,25
B i b l i o t h e e k van middelnederlandsche letterkunde, onder redactie van dr.
J. Verdam en dr. J. te Winkel. Groningen, J.B. Wolters. 8o.
Per afl. f 1,50
Afl. 71. Middelnederlandsche dramatische poëzie, ingeleid en toegelicht door
dr. P. Leendertz J r . (Blz. 273-368).
N o l e n s (D r . W.H.), Im memoriam dr. H.J.A.M. Schaepman, 2 Maart 1844-21
Januari 1903. Met een interview van C.K. Elout. Met 18 illustraties, waarvan
16 naar fotografieën en 2 naar teekeningen van H.M. Krabbé. Amsterdam,
Uitgevers-maatschappij ‘Elsevier’. groot 4o. (29 blz.). f -,40
Herdruk uit ‘Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift’.
S c h a e p m a n (D r . H.J.A.M.), Menschen en boeken. Verspreide opstellen.
e

V reeks. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum. 8o. (LXIII, 191 blz.). f 1,60, geb. f
2,25
D i e L i e d e r d e r E d d a , herausgegeben von B. Sijmons und H. Gering.
II. Band. Vollständiges Wörterbuch zu den Liedern der Edda von H. Gering. 2.
Teil: l - z. M. 15, F o r s c h u n g e n zur neueren Literaturgeschichte. Hrsg. v. Prof. Dr. Frz.
Muncker. XXIV. Berlin, Alexander Duncker. Gr. 8o.
Subskr.-Pr. M. 4,20, Einzelpr. 5, XXIV. Schmidt, P. Exped. Dr., O.F.M.: Die Bühnenverhältnisse des deutschen
Schuldramas u. seiner volkstümlichen Ableger in 16. Jahrh. (Gekrönte
Preisschrift.) (X, 193 S. m. 10 Abbildgn.). Subskr.-Pr. M. 4,20, Einzelpr. M. 5,
-.
S c h u l t z (P r o f . D r . A l w i n ), Das häusliche Leben der europäischen
Kulturvölker vom Mittelalter bis zur 2. Hälfte des XVIII. Jahrh. (Handbuch der
mittelalterl. u. neueren Geschichte. Hrsg. von Proff. G.v. Below u. F. Meinecke.
Abtlg. IV : Hilfswissenschaften u. Altertümer.) (VIII, 432 S. m. Abbildgn.). Gr.
8o. M. 9, -, geb. M. 10,50
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Vlaamse woord- en schilderkunst
de
de
(14 -16 eeuw).
‘Tentoonstelling van Vlaamsche Primitieve en Oude Meesters te Brugge’ heet een
studie 'n paar maanden geleden verschenen van Medard Verkest, leraar aan 's
Rijks Middelbare School te Brugge, bekend medewerker aan verschillende Vlaamse
tijdschiften. Dat is 'n voortreffelik boekje, jammer genoeg niet in de handel, slechts
1)
in 'n 50tal eksemplaren gedrukt , maar dat in veel ruimer kring diende gelezen te
worden, dan nu geschieden kan.
Vooral twee hoofdstukken uit het boekje hebben voor mij grote waarde, hoofdstuk
2)
IV en V .
Hoofdstuk IV luidt: ‘de Meesters en hunne werken op de tentoonstelling,’ waarin
onderscheiden wordt tussen de eigenlike Primitieven - onbekende Meesters, wier
naam alleen werd overgeleverd en Melchior Broederlam - en de Oude Meesters,
te beginnen met de van Eycks tot Pourbus en Claeis, aan 't slot de onbekende,
liever gezegd ‘verongelijkten,’ want - zegt de schrijver - ‘het publiek was wel
onrechtvaardig jegens hen: onverschillig ging het voorbij, waar de catalogus

1)
2)

Te Tongeren, Drukkerij van de Wed. Demarteau-Thijs & Zoon. 1903.
Hoofdstuk I De Genesis der tentoonstelling; II De tentoonstelling te Brugge; III Eenige
Bedenkingen over de kunst der Vlaamsche Primitieven en Oude Meesters; VI
Aanhangsel-Bibliografie.
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den naam des kunstenaars schuldig bleef’ . Hoofdstuk IV is 'n flink kronologies
feitenoverzicht van leven en werken der schilders, Juli-Sept. 1902 in Brugge
vertegenwoordigd, 'n feitenoverzicht, zoals door en na de tentoonstelling met groter
zaakkennis kon worden vastgesteld, nu, 'n vaste grondslag, die altijd z'n waarde
behouden blijft. Hoofdstuk V heet: ‘Onze oude Kunst met betrekking tot onze oude
Letterkunde en de Folklore.’ Dat nu is iets heel oorspronkeliks, 'n alleraardigste
beschouwing, die 'n nieuwe, frisse kijk geeft op dietse woord- en schilderkunst,
verschillende uitingen van hetzelfde, schilderkunst-verluchting van onze ‘oude
de

prozaschriften en godsdienstige liederen.’ Dit 5 hoofdstuk ook brengt mij tot
bespreking van het boekje, omdat 'k mij zo verheug over dit goede voorbeeld voor
wie Nederlandse Woordkunst begrijpen wil als uiting van volksziel, uiting van
betrekkelike of vol strekte kunstwaarde, dat komt er niet op aan, maar als uiting van
ziel, volksdenken en -voelen, zoals Nederlandse Woordkunst tot heden noch veel
te weinig begrepen wordt. Uit de aard der zaak is in deze studie sprake van maar
'n heel klein stukje van onze woordkunst, alleen van 't godsdienstig proza en 't lied
de

de

uit 14 en 15 eeuw, en dan noch 'n betrekkelik kleine greep uit die rijke schat,
maar - 't voorbeeld is zo goed, en mij heeft 't al weer iets verder gebracht in 't helder
zien van wat studie van Nederlandse Woordkunst moet zijn. Wij vergeten in onze
Letterkunde, onze wetenschappelike, historiese behandeling van Woordkunst - we
kunnen toch eigenlik niet dankbaar genoeg wezen, dat we die twee namen rijk zijn,
één voor de kunst zelf, één voor de wetenschap dier kunst - we vergeten in onze
Letterkunde te veel, dat studie van Woorduiting alleen, eenzijdig maakt, en dat
verwaarlozing van gelijktijdige uiting in kleur, lijn en toon, licht brengt tot half
begrijpen. Wat 'n schat, ook al weer te weinig gewaardeerd en gekend, hebben we
dan toch in Busken Huet's

1)

Blz. 60.
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‘Land van Rembrand’, die de idee hiervan uitsprak, vlijmend scherp van opmerkingen,
die ons in Jan Salieachtige zelfoverschatting soms, o, zo klein kunnen maken, maar
altijd, zelfs in z'n striemen verruimend van blik, heerlik gezond en waar in z'n zien
de

van Nederlandse beschaving in Middeleeuwen en 17 eeuw. Hoe oppervlakkig
ook soms, hij zag de eenheid van volksuiting in woord, kleur, lijn en toon, hij de
vèrziende in zijn bijziende tijd! Huet's voorbeeld is noch te weinig gevolgd - hij ontgon,
waar wij moeten voortgaan, hij gaf de hoofdlijnen aan van het arbeidsveld, waarvan
wij in bepaalde richting 'n kleiner of groter stuk tot grondige studie kunnen nemen.
de

Daarom was dat 5 hoofdstuk uit Verkest's boekje mij zo welkom: hier zijn we op
de goede weg.
De rijke Brugse Tentoonstelling heeft veel en allerlei te genieten gegeven en heel
subjektief naar eigen zielstemming zal 't genot der duizenden bezoekers geweest
zijn. Daar was 't genot van 't mooi, 't onzegbaar mooi, in lijn, kleur, plooi, gelaatstrek,
't mooi, zingend uit 's kunstenaars ziel in de onze, die zacht meezingen wou in zalige
verrukking; - daar was 't genot van mee te voelen 's kunstenaars kinderlikvrome
stemming, zwevend over lijn en kleur als 't geloven van zijn tijd; - 't genot ook van
begrijpen 's kunstenaars voorstelling van wat hij beeldend als werkelikheid op 't
doek te brengen had, z'n zien van die werkelikheid als die uit eigen omgeving, als
die van z'n volk, sprekend als iets verwants tot wie van datzelfde volk eeuwen later
er voor staat vorst en tuurt, en glimlacht als in 't genot van eigen wezen, omdat uit
die voorstelling iets komt ‘zwieren,’ dat hij draagt in eigen hart, in eigen oog; - en
dan noch was er 't genot van nauwkeurig nu te kunnen weten door vergelijken en
onderling toetsen, te kunnen komen tot waarheid van feiten, tot wetenschap, opbouw
van historie, tot vaststellen: zo en zo is alles in tijdvolgorde geschied.
Hoofdstuk IV geeft Verkest's wetenschappelik genot, hoofdstuk V z'n voelen van
de

Nederlandse volksziel in 14

en
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15 eeuw, volksziel, kinderlik vroom maar gezond en nuchter, niet zwevend in
mysteriën, rustend op het materiëele alledaagsche, ‘omdat’, zegt hij, ‘de simpele,
eenigszins trage (Nederlandse) geest zich niet bot werkte tot het begrijpen van het
geheimzinnige en het bovennatuurlijke - - het geloof steeg niet in het hoogte; zij
haalden integendeel de mysteriën neer, tot op het laagtepeil van hun gemoed en
verstand - en eenmaal dààr, schiepen zij de Bijbelsche scenen om, tot iets
1)
begrijpelijks, door en met eigen denkbeelden, uit het Vlaamsche volksleven geput’ .
Ongeveer terzelfder tijd als dit werkje van Verkest verscheen bij de Nederlandse
Boekhandel in Antwerpen 'n soortgelijke studie van L. Maeterlinck, conservator van
2)
het Schilderijenmuseum te Gent, ‘le Genre satirique dans la peinture flamande’ .
Maeterlinck tekent hierin de hekelingstrek ‘une des branches les plus originales
et les plus caractéristiques de notre art national’, mede volgens de schrijver te
verklaren uit ‘ce souci de réalisme’, als Vlaamse, beter noch Nederduitsche volkstrek.
Scherp wordt de ontwikkelingslijn getrokken van de simpele ‘ornementation satirique
ou grotesque’ der oudste Franco-Belgiese hss. af, - daar niets meer noch dan uiting
de

de

van grillige versieringzucht - tot de bewuste hekeling toe in miniaturen (12 , 13 ,
de

14

de

eeuw), over de schilderijen heen (14

de

en 15

eeuw) naar Bosch en Brueghel

de

(16 eeuw), de hekeling van wat onwaar, overdreven, belachelik, vals, huichelachtig,
slecht is. Van de oudste miniaturen tot Hieronymus Bosch en Pieter Brueghel de
Oude, 'n hekeling, vaak met gezonde, goedronde lach van eigen, fris natuurlik
voelen, vaak ook goedig zedeprekend, onderwijzend, waar-

1)
2)

Blz. 121.
In afl. II van het onlangs opgerichte Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen heeft de
schrijver als afzonderlik artikel (in Nederlandse tekst) de korte inhoud gegeven van de eerste
hoofdstukken: ‘de dierensatire in de Vlaamsche handschriften’, allermerkwaardigst voor het
Reinaert-type.
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schuwend, dreigend of duivels spottend. Ook Maeterlinck brengt hier en daar
verluchting en schilderkunst in verband met woordkunst, we worden gewezen op
Reinaert, Maerlant, Mysterie- en Zinnespelen, 'n aardige parallel wordt getrokken
tussen Maerlant en Brueghel, iets van het door Verkest zo uitvoerig behandelde
1)
vinden we in hoofdstuk VIII , maar proza noch liederen worden hier genoemd. En
Maeterlinck gaat noch verder: van Brueghel over Brouwer en Teniers de Jonge naar
Ogier, Cats en Poirters. Eigenaardig vooral die verwijzing naar Cats - Cats, die nu
noch in Vlaanderen te lande leeft in de mond der boeren, die hem kennen, zonder
de

te weten, wie hij is, Cats, evenmin stoer 17

eeuwer als Teniers de Jonge stoere

de

Vlaming, type-16 eeuw Brueghel, en ik zou er haast bij zeggen type- de Coster's
Uilenspiegel. De censuur drukt loodzwaar op Vlaanderen en Teniers' boeren zijn
vrolik, ze drinken en dansen, maar durven geen waarheid meer zeggen, ze zijn zo
zoet en ‘on ne reconnait plus les gueux héroiques, tannés par le soleil, qu'avait
créés Brueghel le vieux’.
Maeterlinck's merkwaardig boek laat ik nu verder rusten om mij alleen bezig te
de

houden met dat 5

de

hoofdstuk van Verkest, die ons de localiserende Vlaamse
de

vroomheid van 14 en 15 eeuw tekent ‘met het woord in de oudere liederen en
prozaschriften, met lijn en kleur in de oude schilderijen’.
Omdat 't boekje door de wijze van uitgeven maar weinig bekend kan worden, zal
ik wat breder zijn in bespreking, dan anders nodig was.
Achtereenvolgens zijn behandeld: ‘Onze Lieve Vrouw, Huwelijk van Jozef en
Maria. Het stalleken van Bethlehem. De Geboorte Christi. Het verblijf in den stal.
De Aanbidding der Herders. De Besnijdenis. De Aanbidding der Wijzen. De

1)

e

Le genre satirique chez nos peintres religieux du XV siècle. Hier raakt dat kinderlik-vrome
iets van wat Maeterlinck met brede term noemt: ‘le genre satirique’.
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Vlucht naar Egypte. Het verblijf te Nazareth’. Dezelfde volgorde neem ik natuurlik.
Aan 't begin van ieder rubriekje wordt zoveel mogelik aangegeven wat de in de
Middeleeuwen door de kerk vastgestelde en dus gangbare voorstelling of legende
is, uit kerkvaders of 'n door Verkest aangehaald werk van priester C.H.T. Jamar,
Maria, Moeder van Jezus; de aanhalingen uit de ‘handschriften ter boekerij der
Gentsche Hooge school, ter Brugsche stadsboekerij, ter Koninklijke Bibliotheek te
Brussel, uit de visioenen van Hendrik Mande en Suster Bertke zijn ontleend aan
Middelnederlandsche prozaverhalen over de geboorte van Jezus door Dr. C.G.N.
de Vooys, verschenen in het Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis, 1900,
deel I, afl. 2, blz. 125-162’ - de liederen zijn ontleend aan Willems' Oude Vlaemsche
liederen en de Coussemaker's Chants populaires des Flamands de France.
1)

Onze Lieve Vrouw .
Over de beeltenis van Maria, ‘suvere maghet, die den Here der claerheden droeg’
hadden de Kerkvaders al uitgeweid en trek voor trek gestalte en aangezicht getekend.
‘Haar gestalte mat iets boven het middelmatige (St. Epiphanius en Nicephorus),
haar wezen was eenigermate ovaal (St. Epiphanius), haar gelaat had de tint van
rijpe tarwekorrels (St. Epiphanius), de wenkbrauwen waren donkerkleurig en fraai
gebogen (Credenus), de oogen hadden een lichtblauwe kleur met wat bleekgroene
tint (Trombelli), de hoofdharen waren blond (St. Epiphanius en Nicephorus) en
gedragen in ongekunstelden zwier, los en ongevlochten (St. Gregorius Nazianz.),
de handen waren eenigermate spichtig en teeder, met losse, welgemaakte vingeren
(St. Epiphanius).’
Als middelnederlandse Mariavoorstelling in woordkunst

1)

Blz. 66 vgg. De door Verkest genoemde Katalogusnummers der schilderijen laat ik doorlopend
weg.
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wijst Verkest op Velthem's ‘van Onzer soeten Vrouwen love’ in zijn Spiegel Historiael
(VIII. 34) ingelast, na zijn genezing van pest en blindheid (1316).
6.
Wel besneden van alle leden
Sidi, Maget rene;
U soete beden met reinicheden
Gaf u vele te lene.
11.
U hoeft ront, u haer blont,
U kele wel gescepen:
U ogen claer, bruun openbaer,
Daers niet an mesgrepen.
Hets recht, datsi si lovelijc sere;
Die in haer woende, maketse ere.
12.
U nese recht, lanc ende slecht
Ende breet wel termaten;
U mont cleene, suver ende rene,
U lippen van sconen state:
En waerdi niet wel gemaect,
Dat dochte mi sere ongeraect.
13.
U anscijn smal, ende gracelijc al,
Ene rode verwe darin gesait:
Rond u kinne, een dal daerinne
Oft van yvore waer gedrait:
Waeran haer yet ontbraect,
Onse Here haddet an haer gesaect.
14.
U oren..... lanc in die mate,
Te maten dinne, van goeden state,
Van suverheden besceden;
U arme lanc, u vinger blanc,
Alle slecht in haren ganc,
Die nagele wel besneden.
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‘Criterium van wat de 14 eeuw zich dacht als vrouwenschoonheid,’ noemt Verkest
Velthem's Mariabeschrijving. Ik voor mij vind Velthem's tekst daarom niet zo
de

belangrijk: al vóór de 14 eeuw is in dietse tekst herhaaldelik aangegeven wat als
ideëel vrouwenschoon gold, vooral in onze epiek, niet niet als in Frankrijk en
Duitsland in hoofse minnelyriek, zo schraaltjes vertegenwoordigd door de min of
meer mhd. gekleurde liederen van Veldeke en de drie zuiver dietse van hertog Jan
van Brabant, waarvan een met de voor ons doel toch niets zeggende refereinverzen:
Vriendelijc bevanghen
heeft mi een roder mont
end twee lichte wanghen
daer bi een kele ront.

Maar voorbeelden genoeg in onze epiek, vooral de Britse romans, waarin zoveel
hoofse vrouwendienst. Om maar één voorbeeld te noemen: Jonkvrouw Galiene uit
de Ferguut - - - - Grauwe ogen ende clare,
Brune wintbrauwen, gheboget reine,
Niet te groet, te maten cleine.
Tforhoeft upheven ende slecht,
Haer ansichte lanc ende recht,
Wit alse een snee, te poente roet:
Een mochter hem in besien ter noet.
Die lippen roet, den mont nauwe,
Vele soeter dan enech dauwe.
Haer tande clene, wit, nagestaen;
Haer adem roec als galigaen,
Over die scouderen was si smal
Ende wel gescepen overal.
Haer aerme lanc, cleine witte hande:
Scoenre wijf noit man bekande.
Hens niemen diese volprisen mochte - - -

Taal en Letteren. Jaargang 13

297
de

Niet dus als kriterium van 14 eeuws vrouwenschoon vind ik Velthem's
Mariabeschrijving zo belangrijk, maar wel, omdat we hier misschien voor 't eerst in
dietse tekst dat aards ideaal op Maria vinden toegepast. Maria, hier niet meer de
hemelse ‘coninghinne, edel sonne, lelie onbesmit, rose des paradijs’, maar een
jonkvrouw uit Velthem's dagen, schoon, zoals men zich schoonheid dacht. In de
de

de

Mariamirakelen en legenden van 14 en 15 eeuw zien we haar dan als reine,
hoge, lieve vrouw over de aarde gaan, troostend en steunend waar men in angst
haar hulp vraagt, als ridderjonkvrouw zelfs het paard leidend ‘van enen jonghen
1)
ridder’, die kuischheid zocht . Aandoenlik mooie verhalen vol echt gewoon
mensenvoelen, als ingeleid door Velthem's ‘Van Onser soeten Vrouwen love!’
2)
Het dichtst nu bij Velthem's beschrijving komen, volgens Verkest , Memlinc's
‘Onze Vrouwen’, ‘de schoonste, de zedigste en de meest hiëratische. De talrijke
andere, het kindeken Jezus lavende, waren echt jeugdige Vlaamsche moeders,
weelderig in hun vleesch en rijk begiftigd door de Natuur.’ Memlinc's ‘Onze Lieven
Vrouwen’ het meest ‘hieratisch’ - Memlinc, de diepgevoelige, de enige der Oude
Meesters, naar alle waarschijnlikheid van Zuid- noch Noord-Nederlandse afkomst.

3)

Huwelik van Jozef en Maria .
Als Maria huwen zal, worden allen, die naar haar hand dingen, saamgeroepen in
de Tempel, en leggen ze ieder 'n stok op het altaar. Door 'n wonder ontbloeit die
4)
van Jozef en wordt hij aldus als verkoren bruidegom aangewezen .

1)
2)
3)
4)

De Vooys, mnl. Marialegenden I, no. 92.
Blz. 69.
Blz. 70 vgg.
Hiervan vinden we geen voorbeeld in Woordkunst, evenmin van 'n Gabriëls aankondiging,
waarvan Maeterlinck in schildering (blz 185) ‘le genre satirique’ opmerkt.
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Maar Jozef weet niet van Gabriël's groet, van Gabriël's heilig Ave Die maghet ghinck met kinde,
Gheen swaerheyt ginck haer an,
Als Joseph dat versinde,
Die goeden werden man,
Hij docht: ick wilse laten,
Den vader ben ik niet,
En trecken mynder straten,
Eer my schande geschiet.
Al van des hemels throone
Spraek hem den enghel an:
O Joseph, Davidts sone,
O uytverkoren man,
Blijft toch beyde te gader,
't Is boven menschen kracht,
Dat Godt almachtich vader
In haar dus heeft ghewracht.

Van Maria's huwelik na het bloeiingswonder geen voorbeeld in Woordkunst; in
schildering geeft o.m. Rogier van der Weyden 't ons: Jozef 't bloeiende takje in de
1)
hand, wat verlegen met z'n figuur, door de anderen naijverig bespot en gesard .
Aardige verluchting van het door Verkest aangehaalde dietse woord zijn 'n paar
toneeltjes van een ‘onbekende Meester’: ‘Jozef, zijne echtgenoote verdenkend,
maakt haar, vooraleer heen te gaan, een standje vóór de deur van haar huisje. Zij
zit op een bankje en luistert ingetogen naar zijne verwijten. Doch de schilder heeft
zich hier pittig gewroken op den achterdocht hebbenden echtgenoot: nevens Maria
schiet uit den grond eene welige, heerlijk bloeiende

1)

Verkest blz. 72, Maeterlinck blz. 187.
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plant, zinnebeeld des levens en der beloftevolle toekomst; terwijl nevens Jozef een
uitgedroogde, dorre struik staat, duidend op de vervlogen kracht, de machteloosheid
van den ouden man’.
Het volgend toneeltje: ‘Aan Jozef, onder een boom ingeslapen, verschijnt een
engel en op een repel papier of lijnwaad leest men de geruststellende woorden:
“Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam: quod in ea natum
est, de Spiritu Sancto est” - en dan een toneeltje: “Jozef, geknield voor Maria, vraagt
Haar vergiffenis voor zijne achterdocht”.

1

Het stalleken van Bethlehem .
Jozef en Maria zijn op reis naar Bethlehem, “Kerstavond voor den noene,” en het
was zo bitter koud Het hageld', het sneeuwde, het maekte kwaed weer,
De rijm lag op de daken...
Daernaer hebben zij vonden
Een huys seer dun gedaekt,
Binnen zoo corte stonden
Hebben logijs gemaeckt...

't Bijbels verhaal noemt alleen de “krib”, waarin 't kindje gelegd wordt, als 't geboren
is - “geen plaats was voor hen in de herberg.” De Kerk sprak van 'n soort van spelonk
of berghol door de natuur in de rots geopend: “daer stont een crebbe ende ander
ghereetscap, daer die beesten wt plaghen teeten, al van steenen ghehouwen.” En
de middeleeuwen plaatste aan de niet altijd stenen soms ook houten rosteel (ruif)
of krib, - Jozefs eigen werk, “want hy een tymmer-man was” - de ezel, die Maria
gedragen had, en de os met overleg door Jozef meegevoerd, “want ons gheldeken
es clijne. Eest dat sake dat uwen tyt onder weghen vervult wert,

1

Blz. 75 vgg.
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soe sellen wy den os vercopen.” Ruif en krib waren er dus maar toevallig evenals
de dieren,’ zegt Verkest, - ze werden allengs hoofdfaktor en vanzelf veranderde de
spelonk in 'n stal ‘ghemeynen stal, die voer die ghemeyn beesten waren. Boven
was hy wat ghedeckt, maar te syen soe was hy open’ - of wel ... een boere schure
Waar heere Jesus geboren werd:
Daer sloten noch vensters noch deuren.

Ook als: ‘huys sonder setel, sonder pan en ketel’ vinden we 't vermeld, als ‘huusekin
sonder weeghen (wanden), dat daer besyden den weghe stont, daer de lieden den
reyn in plaghen te sculen, seere coudt ende al vul gaten ende (sy) ne vinden daer
noch vier noch hout noch dat hem van noden was.’
1)
Op de schilderijen - het loodsje, open, naar alle winden - ‘waarmeede [konden
zij er zich] bescermen vander grooten couwen ende snijdende wint’: Rogier van der
Weyden hangt dan ook achter Maria, met het Kindje op haar schoot, een grijze
deken of sargie, tegen koude en tocht! Soms is de stal een in puin gevallen huis,
of het puin van een slot, maar vaak ook 'n deugdelike stal, zoals bij van der Goes:
‘'n stal, door eene kolom in tweeën verdeeld, een venster brengt overvloedig licht
naar binnen’ - maar - ‘Os en ezel staan buiten: hunne plaats is ook niet... binnenshuis’
- of bij Memlinc, waar ‘os en ezel tegen den achtermuur van den stal staan voor
eenen drinkbak, gelijk aan de arduinen bakken, welke men, heden nog op onze
Vlaamsche hoeven in den zwijnenstal aantreft.’ Op 'n andere Memlinc hangt in 'n
2)
soort van nisje in den stalwand 'n fijngeragd spinneweb; op 'n van der Weyden
hangt in de stal boven Maria's hoofd een houten

1)
2)

blz. 97 vgg.
München, in 1902 niet in Brugge.
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kruisbeeldje, met 'n koperen Kristusje, naief anakronisme. Maar de meest typiese
voorstelling is 'n ‘aanbidding der Wijzen’ van 'n onbekend Meester, die 'n
zestiendeeuwse pachthoeve schildert, in het voorplan Maria bij een tafel, waarop
een kandelaar met uitgedoofde kaars, een boek en een appel. Daarachter de keuken,
door de deur op 'n kiertje ziet men Jozef, die het vuur met een blaasbalg aanwakkert.
Naast de keuken de stal, waarin os, ruif en krib, de ezel weidt buiten op 'n
graspleintje. De zoldering van de stal dient tot kiekenhok, met latwerk afgezet, een
ladder staat er tegen op. Boven 'n deur in de muur, een rond venster met in lood
gevatte ruitjes.
1)
Eigenaardig, zegt Verkest , de bloemen, die op sommige schilderijen bloeien als
op de vloer van ‘stalleken’ en ‘huusekin’, bloemen, die in onbewust teer leven de
Heilige Geboorte meevieren van het ‘door den Hemel verkoren kleen’; maar de
schilders vergaten dan weer, dat 't Kersttijd was, dat 't fel winterde met ‘coude en
snijdende wind’, zoals Helse Brueghel in z'n ‘Volksoptelling te Bethlehem’, z'n
2)
Aanbidding der Wijzen’ naakter waarheid gaf.

3)

De Geboorte Christi .
‘Doen, als de tijd der geborten quam des sondaechs ter middernacht, want op dien
selven dach dat God dat licht maecte, so visenteerde hi ons, comende wten hooghe.
- - ende Joseph seere moede wesende mercte wel an Maria, dat soe haren sone
baersen soude. Ende hy stont up ende nam een lettelkyn hoys uter crebben ende
leyt soetelike voor haer voeten ende keerde hem omme, als niet weerdich synde
te siene de glorieuse baersinghe ende sach voor hem. Ende in een oghenblic so
daelde de heleghe gods sone voer die voeten van synder moeder ghebenedyt op
dat hoy - -

1)
2)
3)

Blz. 82.
Brussel en Rijksmuseum, Amsterdam.
Blz. 83 vgg.
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- - ende si aenbeedden altehant als God ende bewantten metten doeken van haren
hoofde ende leyden in die cribbe - - - voor twee stomme beesten, de osse ende de ezel, die daer ademden ende
bliesen up hem, omme hem te verwaermen syne teedre ghebenedide ledekine,
recht of sy hem bekenden ende of hys noodt hadde, want het seere coudt was - - - ende het weende soo bitterlyc, als wy allen gedaen hebben.
Och, het was alsoe teedere kindeken, dat maer een vierendeel lanck en was ende
dry vingeren breet, ende syn voetkens waren maer twee leekens van eenen vingher
lanck ende lach ende beefde van grooten couwen, want het was al soe couwen
nacht, dat die suete traenkens op syn wanghen vroosen. Och, het rymde soe seere!
Och, doen Maria ham sach liggen in die grote couwe ende dat hy lach en spertelde,
als oft hy gheerne by huer geweest hadde, och, sy en dorste hem niet aen tasten.
Och, doen Maria hueren sone daer soe sach liggen, die daer soe genuechlyck was
1)
ende sonder pyne van haer geboren was, soe was sy soe blyde!’ .
Op de schilderijen, de taferelen na 's Kindekens geboorte van de maagd, ‘ghelyk
dat die clare sonne scynt duer dat glas,’ zien we: het kindje, ‘liggend ter bloote aarde,
op de slip van Maria's mantel, op uitgespreid hooi of stro, of in de krib. Er bij geknield,
Maria alleen, Maria en Jozef, soms een of meer engelen. Meestal os en ezel op de
achtergrond, ook wel eens geknield - ‘si boechten hair knien ende sonder onderlaet
soe beedden si hem ane’ - nooit staan ze zo dicht bij het kindje, dat ze het, volgens
2)
de legende, door hun adem zouden kunnen verwarmen .
Nacht is 't, daarom is er licht nodig in de stal, en de schil-

1)
2)

Enkele voorbeelden uit liederen, blz. 89.
Wel in miniatuur van handschriftverluchting; Verkest blz. 90 noemt 'n voorbeeld. Ook zag ik
't in het Souter van de H. Lodewijk (Univ. Bibl. Leiden).
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ders vergaten, dat 't een nacht moet geweest zijn met ‘groeten lichte verclaert’. Jozef
1)
licht ‘de donkere plek van Jezus' geboorte’ bij met 'n kaarsje en beschut 't vlammetje
met de holle hand tegen tocht. Bij Hendrik Bles heeft Jozef zelfs 'n dievenlantaarntje
in de hand.

2)

Het verblijf in de stal .
Volgens de overlevering blijft de H. Familie veertig dagen in de stal, van de Geboorte
(25 Dec.) tot de Opdracht in de Tempel (2 Feb. O.L.V. Lichtmis). In die tijd valt het
bezoek der Herders en dat der Drie Koningen. Intussen hebben Maria en Jozef het
druk met bakerwerk en allerlei huishoudelike beslommeringen.
Het was zo bitter koud Sint Joseph die moest om waterken gaan,
En de Leye was toe gevrozen....
De moeder met het kind
Die sitten in de wind - - - Den lieven Jezus leyt en schreyt,
Hangt uwen lankrok voor de wind....
O! allerliefste kind,
Van ons so seer bemind,
Hoe vinden wij u hier,
Soo koud en sonder vier?
De engeltjes, och! ja
Die singen: Gloria....
De logt vol schoone engels vliegt,
Een engel met Maria wiegt,
Daer Joseph werkt den heele nagt
En wascht de luyers in den gragt.
Nu maekt hij vier, dan raept hij hout,

1)
2)

Misschien, zegt Verkest, is 't kaarsje ter verering van Jezus, zoals gewoon is in de Kath. Kerk.
Blz. 92 vgg.
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Want met den winter is het kout....
Joseph, de oude man
Die doet al wat hij kan;
Dan gaet hij naar de stad
En haelt het kindje wat.

En nu op de schilderijen: geen rijker onderwerp, dan Maria, 't Kindeken aan de borst,
maar steeds binnenshuis of in 'n landschapje, 't stalleken is verdwenen, de omgeving
wijst op welstand eer dan op armoede, en 't is geen winter. We vinden er O.L.V. rijk
gekleed als statige matrone in 'n deftige patricierswoning, 't uitzicht op 'n openbare
plaats, met Brugse trapgeveltjes. Van rijkdom spreken lambrisering, gulden kelk,
eikenhouten meubels, zitbank en kussen, openliggend boek, brede schouwmantel,
en het vuurscherm in teenwerk, waarachter het vuur kronkelt, van rijkdom spreekt
al wat haar omringt. Elders schikt O.L.V. het Kindje op, dat in 'n doorschijnend
hemdje op de knieën zijner moeder ligt en haar guitig toelacht. Zorgzaam zich de
rechterhand aan een haardvuur gewarmd, voor de kledij gaat beginnen! Drie engelen
in 'n groepje zingen uit 'n boek, 'n vierde brengt uit de zijkamer een roodaarden
papschotel met lepel erin....
Maria geeft hem suykerpap....
De engeltjes, och! ja
Die singen: Gloria.
1)

Prototype van de zuigfles geeft zelfs 'n aardige miniatuurtekening: Maria ligt te
bed. Een gekroonde vrouw draagt het gebunseld Kindje. In zijn mondje wordt de
eindpunt gehouden van een holle (koe)hoorn, en de melk, door 'n dienstmaagd uit
'n wit kannetje gegoten in de hoornopening, loopt vanzelf in 's Kindjes mondje!

1)

Blz. 99.
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1)

In beeldwerk vinden we 't kinderbadje van het bekende ‘Sterrelied’.
Die moeder die makeden den kinde een bat,
Hoe lieflic dattet daer inne sat.
Dat kindekyn pletterden metter hant
Dattet water uten becken spranc.

Bij Gerard David eet Jesuken zijn papje en houdt zelf de houten lepel in zijn
‘polleken’, eens zelfs houdt 't Kindje zich zoet, heel naief, met prentjes kleuren of
tekenen!

2)

De Aanbidding der Herders .
‘In dier nacht soe syn sommeghe ynghelen ghevloghen totten herderkens, die over
huer scaepkens wachten. Sy en waren niet ghewoen ynghelen te siene. Sy waren
soe seer verveert. Doe sprac die ynghel tot hen: ‘Och, en syt niet versleghen. Ic
bringe u een blyde boetscap, waer af alle die werlt verblyt sal worden: Jhesus Cristus
is gheboren in Betleem. Gaet, besoekt hem met synder moeder. Dit sal u voer een
teecken syn: Ghy selt vinden een ionck kindeken in doxsken ghewonden, liggende
in eenen stal inder cribben....
Die scaepherden syn cortelinghen ghecomen ende hebbent vonden, soe hem
die ynghelen gheseet hebben. Ende doe sy hueren heere sagen, soe vielen sy gelyc
neer opter erden ende lofden hueren heer ende God. Maria, dit siende, verwonderde
sy huer seer van allen den lof, die sy hueren sone ende huer gaven’.
Alleen de boodschap aan de herders noemen de middeleeuwse prozaschriften,
de liederen schilderen levendig en vrolik de gang der herders naar het stalleken,
als 'n jolig partijtje van Teniers met muziek en dans. ‘Heel de buurt is verheugd over
de geboorte van het Godskind: iedereen

1)
2)

Blz. 98.
Blz. 100 vgg.
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gaat zien en offert geschenken, waarmede de Kleine echter nog niets kan
aanvangen.’
Pierken en Klaeyken,
Hansken en Thoontjen,
Maeyken en Anneke, Lynk en haer zoontjen
En Anthonet
Met Lizabeth
Kwaemen naer 't stalleken, kuysch ende net.
Theunen sprak eerst met zijn botte kaeken:
Zoo m'ons bedriegt wat zullen wy maeken?
Lynken zey gouw:
O gy rabouw,
Al zyn de vroukens wat ligt van gelove
Wil gy niet komen, blyft op uw getouw.
Door 't liefdevier hun hertje dat brande,
Want elk kwaem offeren zyn offerhande
1)
Met boter, zaên ,
Kaes, melk en graen,
Honing en eijers, was elk op de baen.
Men hoord' op velden en op de straeten
Al d' herders tegen malkanderen praeten
Tot een present
Laet ons zeer jent
Spelen hier elk op zyn instrument
Ter eeren van het Kindeken teêre;
Laet ons met vreugden dan huyswaert keeren,
't Moezelken gonk
't Fluytjen dat klonk
Wy hebben onzen Messias gevonden
Lizabeth danste, t'wijl Pierken opspronk.

1)

Room.
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Allerlei geschenken, ‘een haen’, ‘pruymtjens en peirtjens’, ook kleren en beddegoed
brengen ze mee om het ‘boorlingske’ tegen kou te vrijwaren....
.... hem dient een beddeken sacht;
Zoo 't kryten zal willen, wy zullen het stillen
En paeyen met spelen en zank,
En fluyten een heele nacht lank,
Zullen 't zoenen met zoet geklank.

Ook in de Waalse N o ë l s dezelfde drukke bekommernis om Jesuken, die 't zo koud
heeft. De herders zorgen voor de luiermand en brengen 't melk en eieren,
suikerbollen, kaneel, ‘lukken’, wafels, zelfs de befaamde rijsttaart uit het Walenland,
alles gepakt in de ‘hotte,’ het bekende draagtoestel der Luikse ‘botteresses’. Om
de kraamvrouw genoegen te doen hebben ze allerlei vleinaampjes voor het kindeken:
‘amour d'enfant, ce poupon adorable, ce beau petit gros, ce beau monsieur, notre
bien aimé gros Dieu! enz. Zelfs weten ze te vertellen - de ondeugende klappeien op wie het kind gelijkt:
Il a le même visage que sa mère,
Il ne ressemble goutte à son père.’

Bij de schilders vinden we twee, drie, vijf of meer herders, geknield voor het kind of
nieuwsgierig toekijkend, met allerlei geschenken bij zich. Bij Hieronymus Bosch
liggen er twee op het dak door de gaten van het riet te kijken, een derde voor 'n gat
in de lemen wand, een vierde komt schuchter gluren van achter 'n muur, en 'n vijfde
klimt in 'n boom om beter te zien. 'n Doedelzak bespeelt er een, 'n ander 'n lier of
lierorgel, thans noch in Bretanje inheems, en in 't stalleken, nu de schuur van 'n
Vlaamse hoeve - de dorsvlegel hangt er aan de wand - brengen ze 't kindje eieren
en kiekens, soms ook 'n lammetje....
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Wij offerden te samen
Een klein jong lammekyn.
Ook koekskens, melk en sane
Voor 't soete kindekyn.

1)

De Aanbidding der Wijzen .
Op die selve ure dat God geboren was, hebben [die heilighe mannen] een schoen
claer sterre gesien, niet hoge, maer seer neer. Godt hadt soe geordeneert, dat die
dry coninghen em wachtende waren... Sy en stont by die ander sterren niet in den
hemel, maer sy hinck in die locht, ende sy sagen in die sterre een clyn kindeken,
welk op syn scouderen hadde een blinckende cruys. Ende dat kindeken dat sprac
tot hem aldus: ‘God es nu mensch geworden. Gaet sonder merren naet ioetse lant,
want hy es geboren, den coninck der ioden, ghelyk Balaam, u propheet, gesproken
heeft.’ Doen loefden die heilighe mannen God soe seere...
‘Haest u gheringhe, spraeken sy tot huennen ondersaeten, maect u gereet, wy
moeten reysen. Elck nam veel volcks me, alsoe coninghen toe behoren. Sy reysden
met dromedarien, die alsoe veel gaen op eenen dach, als een pert op dry dagen.
Sy waren van als wel versien. Sy namen elck oeck mee gout, wieroeck, ende mirre,
om den coninck te geven. Ende alsoe synsy blydelyc ghereyst nacht ende dach,
maer waer sy gaen soude en wisten sy niet. Maer die sterre die leytdese, want sy
ginck altyt recht voer hem. Als sy nu by Jerusalem quamen, soo verloren sy die
sterre.
Als sy nu der porten van Jerusalem wt ghingen, sagen sy ter stont weederom die
sterre voer huen gaen. Sy waeren doen weer soe seer verblyt, dat niet wt te spreken
en was.

1)

Blz. 107 vgg. Over de ‘Besnijdenis en naamgeving’ wordt maar 'n enkel woordje gezegd naar
aanleiding van Kerkelike voorstelling en iets van schilderkunst, niets van Woordkunst.

Taal en Letteren. Jaargang 13

309
Sy maeckten soe groten melodye: sy sloghen huen trommelen, sy spelden met
scalmeyen ende trompetten, allen den ween doere. Och, doen die suete moeder
dit van vers horde, soe en wist sy niet wat dincken. Sy horde dat grot gheluyt der
trompitten, ende lancxs soe meer, ende gevoelde, dat die erde doende, want het
volc was soe groet. Och, doen was sy soe seere verveert ende liep terstond ter
vinsteren uyt sien, ende sach datten soe grooten volc aen quam.’
Maria is bang voor die toeloop en bergt Jezuken onder het hooi, in de kribbe.
Maar de Koningen komen de stal binnen, en als Maria ziet dat er geen onraad is,
vertoont zij hun het kind. ‘Doen die coningen dat suet minnelyc kindeken saghen,
dat soe wter maten scoen was, dat scheen wt synen aensicht straelen ghinghen,
soe wort huen hertten alsoe onsteecken vande heylighe geest, dat zij doen seekerlyc
gheloefden, dat hy warachtich God ende mensche was. Ende vielen alle gelyck plat
inder erden, met hueren gulden stucken ende flouweelen clederen in den dreck der
besten. Ende hebben hem met grooter reverencien aen ghebeet als hueren heeren
ende God. Ende hueren soen Jhesusken sat soe vrolyck op Maria scoet ende stack
syn hendekens wte nae die coningen...’
Maar het gevolg, der koningen - hertsieren (archiers), knechten ende knapen dat buiten gebleven is, wordt ongeduldig en nieuwsgierig: zij dringen vooruit ‘ende
verlangden oeck den nyewen geboren coninck te siene als wel behoerlyc was... sy
liepen ront omme om thnysken met veel duysenten. Sy dronghen eelck soe seere;
eelck woude die naeste syn, wie dat Jhesus eens soude sien met syn liever moeder...
Daer en was niemant, sy en saghenne, deen voer, dander nae. Metter cortsten sy
hebben ten lesten orlof ghenomen an die scoen moeder Gods ende baden huer,
dat sy hem he onderweegen wouden bescermen.’
Ook 'n schat van ‘Driekoningenliederen’, door schilderijen en miniaturen als
verlucht zijn ons gebleven.
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Op alle schilderijen geschiedt de Aanbidding der Wijzen niet in de stal, maar op het
voorplein van 'n kasteel, op 'n open plaats bij 'n hoeve, soms tusschen de puinen
van 'n adellik slot.
De koningen zijn rijk gekleed, in zijde, fluweel en hermelijn, vaak met kroon en
lange mantel. Meestal is een van de drie 'n Moor:
Al is hij wat zwart, hij is wel bekend,
Hij is de koning van Oriënt.

Wat zij Jesuken aanbieden, steekt in gouden vaten, dozen of kelken, vaak zijn 't
juweelen, ook geldstukken. Het gevolg meestal te paard, zeldzamer te voet, bestaat
bij de oude Brueghel uit gehelmde soldaten, voetknechten, gewapend met pieken
en kruisbogen.

1)

De Vlucht naar Egypte .
Als Herodes
pooght d' onnoosle te vernielen
Door 't moorden van onnoosle sielen,

gebiedt een engel aan Jozef met het Kind en Maria naar Egypte te vluchten,
Josep die liep ende ran
Daer hi een eselkyn gewan,
Daerop setten hi dat maeghdekyn
Met haeren wael lieven kindekyn.
Maria doe vaste voert ghereet
Den langhen wegh, den smalen pat,
So veer al in dat Egyptenlant,
Daer waren si al onbecant.

Maar, zegt de legende, er was veel gevaar op die tocht:

1)

Blz. 111 vgg.
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Eens waren de soldaten van Herodes de vluchtenden zo dichtbij gekomen, dat ze
schuilen gingen onder 'n boom aan de kant van de weg. Dadelik zonken takken en
lover en bedekten het Heilig Gezin, tot de soldaten voorbijgeijld waren.
'n Andere keer overvielen hen struikrovers, maar de zoon van de roverhoofdman
had zo'n deernis met Moeder en Kind, dat hij z'n vader hun vrijheid afsmeekte. Hij
was later ‘de goede moordenaar’ op Golgotha aan Jezus' rechterzijde.
Op zekere dag had Maria dorst; er was geen bron in de nabijheid en de dadels
hingen ongenaakbaar hoog aan de bomen. Maar toen deze begrepen, wat Maria
graag wilde....
Die dattelen boem ter eerden neech
In Marien scote -

en zij plukte van de vruchtzware takken.
In Egypte stortten langs de weg, waar Jezus voorbijtrok, al de afgodsbeelden ter
aarde.
Niet alle vier deze legenden zijn door de schilders vertolkt: 'n enkele maal vinden
we Jozef, slapende, door 'n engel bij de arm wakker geschud en op 'n repel de
woorden: Surge, accipe puerum et matrem eius, et fuge in Egiptum, et esto ibi dum
dicam tibi. Margaretha van Eyck verlucht op wat zonderlinge wijze, Maria's laving
door de dadels: ‘vier engelen duwen uit ganscher macht op de kruin van 'n dadelpalm,
die, onder hun gewicht plooiend, in Jozef's bereik geraakt. Deze draagt 'n kalabas
(houten flesch) op den rug en plukt de bolronde gele vruchten voor O.L.V., die met
1)
het Kindje op den ezel zitten blijft’ .
Ook 't neerstorten van 'n afgodsbeeld in Egypte vinden we voorgesteld, bij Pourbus
brandt de afgod en gaat op in vlammen.
Verscheiden Meesters schilderden bovendien een Rustpoos

1)

Bij Pourbus gaat ook de os mee naar Egypte, 't enig voorbeeld hiervan - blz. 114.
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in Egypte, waarvan Verkest geen voorbeeld geeft in woordkunst. ‘Daar zien we dan
gewoonlijk,’ zegt hij, ‘een reiszak, zooals onze werklieden er nog een gebruiken,
wanneer ze voor eenige weken naar Frankrijk trekken, om ginder den oogst te
pikken, - en eene luiermand met deksel, zooals men er thans nog in de meeste
bakerkamers aantreft.’

1)

Het Verblijf te Nazareth .
Rustig woonde 't gezin na de terugkeer uit Egypte in Nazareth, Jozef weer in zijn
stiel van schrijnwerker, Maria altijd druk met de huishouding en de opvoeding van
het kind.
Maria die conde spinnen,
Dat vrouwelyn,
Joseph die konde timmeren,
Si gheneerden zich doe.
Josep niet meer timmeren can,
Doe was hi also olden man,
Hi haspelde garen;
Jesus droeg dat garen te huys
Den riken ende den armen.

Eén enkele schilderij maar (onbekende Meester) wordt genoemd, die van dat leven
in Nazareth spreekt: Jozef in zijn werkwinkel kapt met 'n bijl aan 'n blok hout. Maria,
't kind op de knieën, zit naast 'n werkmandje, waarin wat lijnwaad, 'n bol saai en 'n
schaar. Het kind heeft in het rechterhandje twee rozenknoppen of hazelnoten (‘het
tafereel hing te hoog en was te slecht verlicht om dit goed te kunnen onderscheiden’).
Op 'n plank tegen de muur staan drie flessen en links bloeien lisbloemen, 'n lief
tafereeltje dus, vol stille huiselikheid!

1)

blz. 114 vgg.
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Aan het slot van de studie noch enkele aardige opmerkingen over ‘Keukengerief,
Meubileering, Overdracht van handeling en tijdstip’ bij de Oude Meesters, wat
‘drollige bijzonderheden’ en 'n kort woordje over Bosch en Brueghel in hun ‘Vertolking
van Vlaamsche Spreekwoorden’, uitvoeriger besproken natuurlik in Maeterlinck's
nieuw verschenen boek, dat daarover haast uitsluitend handelt.
Ik eindig zoals ik begon: jammer dat 't boekje in zo weinig eksemplaren verschenen
niet in ruimer kring kan gelezen worden!
Amsterdam.
DR. J. ALEIDA NIJLAND.
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Boekaankondiging.
Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en
Gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard door Dr. F.A.
Stoett.
III (Vervolg.)
de

Voor het 17 eeuwsche weten wat de klok keeft (1131) heeft men nóg vide, hvad
Klokken er slagen (D.N.E.), terwijl wie het laatst lacht, lacht het best (1133) is: den
ler (lacht) bedst, som ler sidst, bij Mark Twain: He laughs best who laughs last.
Figuurlijk wordt ook in 't Deensch-Noorsch gebruikt bryde en Lanse med = to break
a lance with (D.N.E.)
Zeer mooi laat zich vergelijken met iets lappen (1157) het Deensch-Noorsch
lappe, waarnaast flikke ind; verder vinden we ook nog terug voor 1159 Larifari
(D.N.E.)
Letterlijk vertalen laat zich weer ons: ledigheid is des duivels oorkussen met:
Lediggang er Djaevlens Hovedpude = bij Cats: een ledigh mensch is des duyvels
oorkussen.
Ons van leer trekken, Duitsch vom Leder ziehen is Deensch-Noorsch = traekke
fra Laederet en leergeld is Laerepenge in de uitdrukking: jeg har maattet betale
Laerepenge - I have learmed it to my cost (D.N.E.)
In gaa i ens Ledebaand hebben we het figuurlijke Hollandsche aan den leiband
loopen; ook kan er nog gewezen worden op Leitband (Sanders) naast Gängelband.
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Opvallend is lens in het Deensch-Noorsch voor free from water of figuurlijk devoid
of zooals in lens for Penge, ons ‘lens’. Parallel met Servilius-zijn: Ick sal u uwen text
lesen loopt laese en Teksten.
Voor 1193 vinden we onder Lijs = licht: staa sig selv i Lyset, waarvan weer het
Engelsch de parallel geeft: to stand in one's own light. Is het wel duidelijk, dat Hi
staet hem altoos in sijn licht niet reflexief is? De uitdrukkingen er ging mij een licht
op en zijn licht niet onder de korenmaat zetten zijn ook in het Deensch-Noorsch
gemeengoed geworden, en zoodoende hebben we dus voor de algemeene idiomatiek
der moderne talen weer een nieuw nummer, daar ook het Duitsch en het Fransch
hebben resp. sein Licht unter den Scheffel stellen en mettre sa lumière sous le
boisseau. Het Engelsch blijft natuurlijk niet achter. Even rijk haast is de voorraad
voor in lichte laaie. In den in 1900 verschenen roman Hjaertets Gaerninger van
Sven Lange is pag. 195 te vinden: blusse op (opvlammen) i lys Lue; het Zweedsch
heeft i ljusan låga en het Duitsch lichterloh.
Voor: dezelfde geschiedenis, zaak heeft ook het Deensch-Noorsch den gamle
Vise = the old story (D.N.E.), terwijl oude liefde roest niet (1202) letterlijk is = gammel
de

Kaerlighed ruster ikke (D.N.E.) Eigenaardig is het dat het 17 eeuwsche: zweren,
dat men zwart wordt en het Groningsche: lijgen dat 'e swart wordt hun parallellen
vinden in het levende Enge sch: to swear till one is black in the face en bijv. he lied
till he was black in the face (Thackeray, Newcomes p. 655 New. Cent. Ed.)
Zeker opvallend is Deensch-Noorsch: her hjaelper ingen kaere Mo'r naast ons
ww. lieve moederen in verbinding met helpen.
Met ‘lip’ = Laebe vinden we bide sig i Laeben = to bite one's lip (D.N.E.) = Fransch
se mordre les lèvres!
Onze uitdrukking de loef afsteken is tage Luven fra en, figuurlijk beat, outdo,
outstrip one enz. (D.N.E.)
Het Deensche-Noorsche Lurendrejer en Lurendrejeri herinnert natuurlijk dadelijk
aan ons iemand een loer draaien (1224).
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Ook het Platduitsch kent Lurrendreeier, terwijl verder in de beteekenis van iemand
knoopen draaien in het Deensch-Noorsch voorkomt dreje en Knapperne.
De uitdrukking eigen lof stinkt (1225) is Deensch-Noorsch: Selvros stinker en in
het Zweedsch: Eget beröm luktar illa en verder is lont ruiken letterlijk lugte Lunten
= to smell a rat (D.N.E.)
In eigenlijken zin geeft het D.N.E. Wdbk. Muren staar i Lod = the wall is plumb.
Voor de lucht van iets krijgen (1240) kan nog aangehaald worden het Zweedsche
få snuv af en het Italiaansche aver odore d'una cosa.
Ons in de lucht schermen is te vergelijken met faegte i Luften; verder ontbreken
ook hier de luchtkasteelen niet: bygge Kasteller i Luften (D.N.E.), terwijl nog uit de
lucht gegrepen is greben ud af Luften = utterly unfounded (D.N.E.)
Dicht bij: So wie eerst ter molen coemt etc. (1253) staat Deensch-Noorsch: Hvem
der kommer först til Mólle, faar först malet.
Waarom staat er in 1264 achter ‘standje’, (hd. Ständchen)?
Het Deensch-Noorsche: et Ord er et Ord og en Mand er en Mand is bij onze
spreekwijze (1267) en de Duitsche: ein Mann, ein Wort zeer mooi de dritte im Bunde
voor de variaties, terwijl letterlijk weer 1268: het schip verging met man en muis is
Skibet forgik med Mand og Mus (D.N.E.), tusschen haakjes = mit Mann und Maus
(Spruyt, Hochd. Spracht. p. 10).
Met masker heeft men tage Masken af en rive Masken af en (D.N.E.)
Ook in het Deensch-Noorsch heeft ‘matador’ de beteekenis van ‘heele baas’,
zooals blijkt uit D.N.E., dat opgeeft Matador = mighty man, big-wig, swell.
Ons; het ging hem door merg en been (1301) is letterlijk en figuurlijk = dit gik ham
gennem Marv og Ben. Hierbij kan nog vermeld worden (anticlericaal) in merg en
nieren als variant van in merg en been en in hart en nieren.
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Ook de fig. beteekenis van iemand het mes op de keel zetten (1303) vindt men in
saette en Kniven paa Struben = to bring one to bay (D.N.E.) Bovendien vinden wij
het beeld terug in: have Kniven paa Struben = have the halter round one's neck
(D.N.E.) Voor: de moed zinkt hem in de schoenen haal ik ter vergelijking aan: Hjertet
sank ham ned in Bukserne = his heart went down to his shoes (D.N.E.) Voor het
Eng. vergelijke men ook nog:.... with my heart somewhere down in mij shoes
(Tauchnitz, Elizabeth and her German Garden p. 17).
Even goed als het Hollandsch heeft het Deensch-Noorsch: Köle sit Mod paa, het
Duitsch sein Mütchen kühlen en het Eng. to cool one's courage.
De letterlijke vertaling van met de moedermelk inzuigen n.l. indsuge med
Modermaelken wordt in dezelfde gevallen gebruikt als bij ons. Verder is merkwaardig:
Mutters ene of Mutters alene (vgl. 1321), terwijl voor moederziel nog te vergelijken
is: hver eneste Moders Sjael every mother's son (D.N.E.)
Met iemand den mond stoppen (1328) is te vergelijken: stoppe Munden paa en
= to silence one (D.N.E.) en verder heeft men hold Mund = hold your tongue (D.N.E.)
Aan het Duitsch herinnert holde ren Mund en aan iemand iets in den mond geven
(1332): laegge en Ordene i Mund, wat echter beteekent put words in another's
mouth. Nog is snakke en efter Munden geheel gelijk aan ons naar den mond praten
(1335) en myndig = ‘machtig’ en ‘meerderjarig’. Tot de vreemde woorden in het
Deensch-Noorsch en Zweedsch behoort ook mores = ‘manieren’ en de Moriaan
komt voor in de zegswijze: vadske en Morian hvid = wash a blackamoor white
(D.N.E.) Met ‘mouw’ heeft het Deensch-Noorsch ryste en Tale af Aermet en binde
en noget paa Aermet. Voor het Eng. lette men nog op: in one's sleeve bij Roget
onder hidden dat ook beteekende ‘in petto’.
Aardig naast ‘muilpeer’ is in het Deensch-Noorsch varme vaffler dus = een ‘wafel’
(1367).
Het Deensch-Noorsch kent in eig. zin slaa Mönt, maar met
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gelijken munt betalen is net als bij ons betale en med lige Mönt.
Het in vele talen bekende gezegde de muren hebben ooren luidt in 't
Deensch-Noorsch vaeggene have Oeren. Eigenaardig heet er een aanval van de
nachtmerrie (1388) Mareridt.
En in het Deensch-Noorsch en in het Zweedsch vinden we terug den nagel aan
iemands doodkist (1391). Vgl. D.N.E.: det var en Pind til hans Ligkiste en S.D.N.:
en spik i hans likkista. Ruimere beteekenis dan in 't Nederlandsch heeft de uitdrukking
in het Engelsch, waar a nail in one's coffin zelfs is afgedaald tot ‘'n lam ding’ of een
borrel.
Ons zijn natje en zijn droogje (1393) heeft tot parallel hverken vaadt eller tort =
neither bite nor sup (D.N.E.) en de natuur gaat boven de leer (1394) Naturen gaar
over Optugtelsen (D.N.E.), wat in Ferguut 2099 uitgedrukt is door: Nature trect meer
dan hondert stiere.
Met neus is de voorraad weer zeer rijk. We hebben före en ved Naesen (1405),
kaste of rive en noget i Naesen (1407), stikke sin Naese i (1412), faa en lang Naese
(1413), saette en en Voksnaese paa (= mystificeeren, bedotten) en voor het
Zweedsch draga vid & näsan (1405). Is de uitdrukking iemand ooren aannaaien
de
(vgl. 1414) bij ons in onbruik? In Hartog's Buurtleven (XX Eeuw, Dec. 1902) kan
men vinden: ‘.... bluffen maar. Je hoefde mekaar toch geen ooren an te naaien.’
Voor op het nippertje (1419) is te vergelijken paa Nippet = on the point af, with in
an ace of (D.N.E.)
Nood komt weer voor in verscheidene uitdrukkingen: Nöd bryder alle Love (1421),
= naar Nöden er störst, er Hjaelpen naermest (1423) = ‘When things are at the worst,
they must mend’ by Richardson in Clarisse Harlowe. Het Zweedsch heeft Nöden
har ingen lag en göra af nöden en dygd, in het Deensch-Noorsch gjöre en Dyd af
Nodvendígheden (1424). Verder is Nöd ook ‘noot’ en bestaat er: en haard Nöd at
knaekke (D.N.E.)
Voor een nul in het cijfer vergelijke men: han er et rent Nul = un zéro (Storm, Dial,
franç. 216).
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Opvallend is het Zweedsche af noll och intet värde = ons van nul en geener waarde
(1432).
Het Latijnsche oleum igni (1434) is öse olie i Ilden (D.N.E.) = Oel ins Feuer gieszen.
Bij onkruid vergaat niet (1449) hoort het Deensch-Noorsche Ukrudt forgaar ikke
(Storm, Dial. franç. p. 39) en het Zweedsch ondt krudt förgås ej = Gmauvaise herbe
croît toujours en in het Engelsch: Ill weede growth fast (Heywood 1546).
Met ‘oog’ krijgen we, behalve de bijbelsche zegswijzen 1450 en 1451, onder vier
oogen, b.v. jeg maa tale under fire Öjne med ham (D.N.E.) = It. sotto quatr' occhi;
verder bij 1459 ude af Öje, ude af Sind, in het Engelsch vóór Heywood 's tijds (1546)
evenals bij ons fer from eghe, fer from herte (Kington Oliphant, The New English I
1)
504 , bij 1457 se en (noget) under Öjne, terwijl nog oogendienaar (1445) is
Öjentjener en oogappel (1462) öjesten ook in fig. zin. Het Zweedsch heeft hafva
godt öga tillhave et godt Öje til. Voor de litteratuur over het ‘kwade’ oog vgl nog:
R.C. Maclagan, The Evil Eye in the superstitions beliefs and practices of the Gaelic
speaking Highlanders (Londen, Nutt).
Met het Zuid-Nederl. iemand zijn ooren verwarmen (1469) komt overeen 't
Deensch-Noorsche varme ens Ören = box one's ears (D.N.E.) Verder wordt vertaald:
det maa have ringet for dine Ören = your cheeks must have been very hot (vgl. noot
1 bij 1470), waarbij nog komt het Eng.: Her eares might well glow, for all the towne
talked of her (Kington Oliphant, The New English I, 503). De ‘oorveeg’ heet ook
Deensch-Noorsch Örefigen.
1494 is: som de gammele sjunge, saa Kvidre de unge (D.N.E.) Grappig is het
verlatijnschte overduivelen (1497): superdiaboliseeren!
Gelijk aan ons overhand is Deensch-Noorsch overhaand in:

1)

de

In de 13 eeuw (The Proverbs of Hendyng) idem vgl. Specimens of Early English II p. 41
van Morris en Skeat.
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have en tage overhaand. Ook het Zweedsch heeft öfverhaand en ofverhandtagande.
Ouder dan Kiliaen is een Beleg uit het Eng. van John. Barbour (+ 1395): get the
ourhand uit den Bruce (vgl. Kington Oliphant, The New Engl. I 94).
Ook het Zweedsch kent sätta öfver Styr - Deensch gaae is een drukfout voor gaa.
Zoo zijn er meer!
Voor 1507 is de Deensch-Noorsche parallel: given Hest skal man ikke se i Munden.
Als teeken van overwinning geldt ook in het Noorden de palm: vinde Palmen en
staa med Palmen i Haenderne (D.N.E.), terwijl panik (1522) daar mede tot de
vreemde woorden behoort; en het pantoffelregement er niet onbekend is, blijkens
staa under Töfflen = to be henpecked (D.N.E.) of zoo men wil under
petticoat-government.
De beteekenie ‘inpompen’ van met den paplepel ingeven (van Dale) heeft ook
give ham det ind med Skeer (= lepels) in het Deensch-Noorsch.
Larsen geeft als biblicisme op har ikke (= niet) Del eller ( = of) Lod i, wat te
vergelijken is met het Eng. neither part nor lot, dat echter als biblicisme weinig
bekend is. Voor part en deel is te citeeren het Eng. part and parcel, vroeger (Pecock,
Repressor of overmuch blaming the Clergy 1449) = have part und lott in. Bij nader
zoeken vind ik: ‘Gij hebt geen deel noch lot in dit woord’ (Handelingen 8, 21).
Eveneens citeert Larsen als aan den Bijbel ontleend: hvo som rorer ved Beg
o
besmittes, waarvoor vgl. n . 1538.
Ook in het Deensch-Noorsch is de pennelikker (1542) bekend als Penneslikker
= quill-driver (D.N.E.)
Voor ‘zeer duur’ = peperduur (1544) heeft het Deensch-Noorsch (det er) prebet.
Vgl. ook Eng. salt = ‘costly, expensive’ (Chambers) of gesalzen, gepfeffert (Plügel)
en It. salato!
In het Deensch-Noorsch voelt men pijpen (1560) als znw. Vgl. danse efter ens
Pibe (D.N.E.)
Met pikbroek (1562) is te vergelijken Begtröje = eig. pikbuis = Jack tar (D.N.E.)
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De pil komt voor in de beide door Dr. Stoett verklaarde zegswijzen 1563 en 1564,
resp. en bitter Pille, niet ‘to eat a bitter pill’, wat belachelijk is, en forgylde Pillen =
It. indorare la pillola.
Een parallel van niet voor de poes (1581) is het enkel in Noorwegen bekende
ikke for Katten, van een poets spelen Deensch-Noorsch spille en et Puds, Zweedsch
puts en van op de pof Deensch-Noorsch tage (faa) paa Puf. Eigenaardig is het
Noorsch laese paa Puf eig. ons op de bof!
De beste kleeren: pontificaal (1587) heeten ook in het Deensch-Noorsch
Pontifikalier, Eng. canonicals!
Dezelfde beteekenis als op zijn achterste pooten gaan staan heeft Saette sig paa
Bagbenene, Eng. stand on one's kind legs, maar minder gebruikelijk dan bij ons.
Voor kleine potjes hebben ook ooren (1601) vindt men: smaa Gryder har ogsaa
Ören = petit chaudron, grandes oreilles (Storm, Dial, franç. 39), bij Heywood: Small
pitchers have wyde ears.
Het zuw. Prik = stip komt voor in paa en Prik (D.N.E.) en uit til Punkt og Prikke
met dezelfde beteekenis blijkt, dat de opvatting van het Ndl. Wdbk. véél voor heeft.
Bij de onder 1637 gegeven parallellen hoort: han er som det femte Hjul til en
Vogn. = the fifth wheel t o the coach.
Het is zeker vreemd, dat de verbinding recht en slecht, in Zuid-Nederland
onbekend, teruggevonden wordt in het Deensch-Noorsch: slet og ret (D.N.E.)
Letterlijk te vertalea is: na regen komt zonneschijn (1644) = efter Regn kommer
Solskin (D.N.E.), zoo ook van den regen in den drup (1645) = (komme) af Regnen
i Tagdryppet; ook bestaat nog hjaelpe En af Asken i Ilden (= vuur). Shakespeare
heeft from the smoke into the smother (As you like it I, 2, 299).
Voor 1652 vgl.: skära breda remar ur en annans hud in het Zweedsch = e kaere
brede Remme af en anden Mands Hud.
Ter aanvulling van de noot op 1658 nog deze mooio pas-
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sage voor het Engelsch: ‘As for the white one (shawl), the priceless, the gossamer,
the fairy web, which might pass through a ring,.... (Thackeray, The Newcomes, LI,
p. 616).
Ook het Deensch-Noorsch heeft Ror (= roer) voor ‘bestuur’. Men vgl. komme til
Roret = to come into power (D.N.E.) Het Noorsch, niet het Deensch, kent ook Rus
= ons ‘roes’. Zoo bestaat paa en Rus = op goed geluk en russalg = ons ‘verkoop bij
den roes’. Bovendien hebben de drie talen Rus = hd. Rausch. Men vgl. have en lille
Rus en sove (= slapen) Rusen ud (D.N.E.); voor het laatste het Zweedsche: sofva
bort ruset.
Ons zyn rokje omkeeren (1665) = vende Kaabe (D.N.E.) en op rozen gaan (1672)
danse paa Roser (D.N.E.)
Waar heeft Dr. Stoett het Engelsche many a tame lamb enters the same fold
(1686) vandaan? Dat ziet er verdacht uit.
Voor op het droge = ‘in veiligheid’ vgl.: have sit (= het zijne) paa det törre = to be
well off (D.N.E.) en voor 1701 Deensch Skidt med det! en Noorsch Skidt i det =
never mind that! (D.N.E.) De uitdrukking iets in zijn schild voeren is före i sit Skjold
(D.N.E.) en Zweedsch föra i skilden.
Met schoen hebben we vide hvor Skoen trykker (D.N.E.) = to know where the
shoe pinches, en Zweedsch: hvar skon klämmer. Vgl. 1710 en voor het Eng. bij
1712 nog he wished to stand in my shoes (Gil Blas, 1749). Opmerkelijk is over en
lav (= laag) sko = wholesale (D.N.E.) De schoenmaker komt voor in de uitdrukking:
Skomager, bliv ved din Laest (D.N.E.), één van de parallellen der levende talen. Uit
het Latijn: ne sutor utra crepidam heeft Hazlitt het woord ultra-crepidarian
gefabriceerd. (Vgl. Taalstudie IX, 345).
Niet alleen in het Duitsch, maar ook in de Noorsche talen vindt men uit de school
klappen, zoo Zweedsch sqvallra ur skolan = sladre af Skolen, ook in het Eng. to tell
tales out of school, reeds bij Tyndale (1527).
Met over den schouder aanzien (1728) is te vergelijken se en over Skulderne en
met op losse schroeven zetten (1731): saette
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sin Ord paa Skruer = use ambiguous language (D.N.E.) Ook het Zweedsch heeft
nog zonder ‘los’: ställa på skrufvar.
Opvallend is in het Deensch-Noorsch Slampamper met de beteekenis van
wishy-washy. Ook heeft het tage paa Slaebetov, ten minste in eig. zin = Eng. to
take in tow (ook fig.)
Is met slip vangen (1761) niet te vergelijken, ook voor de verklaring, give slip paa
noget = let go (D.N.E.)? En het Eng. to get the slip en to give one the slip?
Ook het Zweedsch kent Smorja på of upp in de beteekenis van ‘afranselen’ (1765);
en zelfs is Snushane in het Deensch-Noorsch terug te vinden. Jessen citeert ook
nog een Platduitsch Snuushane. De beteekenis is anders, n.l. ‘snuftelaar’. Met
snuiten = bedriegen (1774) komt echter volmaakt overeen snyde = cheat, take in,
victimise (D.N.E.) en met in zijn eigen vet laten smoren (1779): stege (= braden) en
de
i hans eget Fedt, waarvoor in het Eng. reeds in de 14 eeuw: frye inne oure owne
gres. Nog is te vergelijken It. lasciar bollire nel suo brodo.
Letterlijk over te brengen is de spijker op den kop slaan (1792) = slaa Sömmet
paa Hovedet (D.N.E.)
Varianten bij spiksplinternieuw (1796) zijn Zweedsch sping spångande ny en
Noorsch splinter (nagende) ny, terwijl het spits bieden (1798) is bijde en Spidsen =
make head against (D.N.E.) en zijn sporen verdienen (1801) = vinde of tjene sine
Sporer (D.N.E.)
Naast op sprong staan hoort ook nog staa paa Springet = be on the point of
(D.N.E.) en behalve het hd. heeft ook het Deensch-Noorsch den staf breken (1811)=
brydde Staven over.
Met steek hebben we twee nauwe parallellen: lade en i Stikken (1820) en holde
Stik (D.N.E.); het Zweedsch geeft stå of lemna (= laten) i sticket en hålla stick,
waarnaast eigenaardig in het Engelsch to hold water.
Samenstellingen als stokdoof enz. (1826) kent ook het Deensch-Noorsch, bijv.
stokblind, stokdöd, stokdöv of stoksikker
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in het Deensch. Ons een stokje voor iets steken is weer letterlijk saette en Pind (=
stok, pin) for noget (D.N.E.) evenzoo een storm in een glas water (1843) = en storm
i et Glas Vand, en een streep door de rekening (1846) = en Streg i Regningen
(D.N.E.) Verder is een strooman (1849) = Stroomand, letterlijk weer zich aan een
stroohalm vasthouden (1850) = gribe efter et Halmstraa en tegen den stroom (1851)
= mod Strömmen (fig.)
Bij 1869, 1870 en 1872 hooren de parallellen: vise Taender, bevaebnet til
Taenderne en föle en paa Taenderne (D.N.E.) Figuurlijk beteekent traede en paa
Töerne in het Deensch-Noorsch to trifle with one, dus niet to tread on a person's
toes, dat overeenkomt met onze uitdrukking (1878). In alle opzichten evenwel is
saette Taering efter Naering = de tering naar de nering zetten (1884), eveneens
vaere godt skaaren for Tungebaand (D.N.D. = wel van den tongriem gesneden zijn
(1898) en angive Tonen = den toon aangeven (1899), terwijl het Zweedsch nog
geeft en hög ton anslå of anslå en annan ton, waar het Deensch heeft tale als
werkwoord.
De uitroep top! (1901) komt in alle drie de talen voor - vgl. Zweedsch topp!
Voor 1917 vinden we de parallellen Uglen tykker hendes Börn er de könneste en
enhver mener hans Ugle er en Falk (D.N.E.), maar eigenaardig is in het Deensch
fange en Ugle niet zooals bij ons een uiltje vangen, maar het Eng. to catch a crab.
Ook in technischen zin (zeemansterm) komt het èn in het Deensch en in het Noorsch
voor. In het Deensch-Noorsch komt ook nog voor tomme Tönder buldre mest: dit
ter aanvulling van de onder 1936 gegeven Zweedsche zegswijze. Mede ter aanvulling
(bij 1946) kan dienen: vaere naer ved at gaa ud af sit gode Skind = get quite beside
one's self (D.N.E.) In het Eng. dagteekent de parallelle uitdrukking uit ± 1450. Kington
de

Oliphant citeert uit de Chester Mysteries: flye out of his Skynne, uit de 17 eeuw:
leap out of his skinne. Eigenaardig is het dat ook het Schotsch heeft: to be like to
loup aut o' one's skin, niet waar er sprake is van ‘vrees’ of
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‘woede’, maar van ‘vreugde’ (vgl. Jamieson, Scottish Dict. i.v. loup). Het Hollandsche
veld is Deensch-Noorsch Mark en wordt aangetroffen in de uitdrukkingen slaa af
Marken, römme Marken en lade en beholde Marken.
Wel kent het Deensch-Noorsch iets verbloemen (1951) niet, maar toch heeft het
forblommet = expressed by innuendo, covert, ambiguous (D.N.E.) en bijv. give at
forstaa paa en forblommed Maade (= wijs). Het Zweedsch geeft förblommera = ons
verbloemen en zelf förblommering. (S.D.N.)
De gedachte sapienti dictum sat (1967) is et Ord er nok for den viise (D.N.E.); en
de

met het 16 eeuwsche dat vet afscumen (1975) is te vergelijken skumme Flöden
(= room) af (D.N.E.) Verder met vet nog de antiparallel: faa sit Fedt = ‘er van langs
krijgen’ (D.N.E.)
Met vinger treft men aan: mine Fingre klö (= jeuken) efter (1986), giv ham en
Finger og han tager hele Haanden (1991), have lange Fingre (1992), se igennem
Fingre med (1993), snor ham (= windt hem) om sin lille Finger (1997) en slaa en
paa Fingrene (1898). Het Zweedsch heeft se gennom fingren med en om (= als)
han får ett finger, träder han in hela armen. Het Engelsch bij 1993 is niet geheel
zuiver. Er moet bij to look through the fingers nog at of upon a thing. Deze uitdrukking
wordt volgens Kington Oliphant vaak gebruikt in de Schotsche State Papers
omstreeks 1570, maar voor dien tijd wordt ze aangetroffen bij Latimer (1491-1555)
en Coverdale. Ofschoon archaistisch thans trof ik toch nog een bewijsplaats in de
Eng. vertaling van Quo Vadis p. 21.... ‘being an indulgent man and one not fond of
criticising, (Petronius) looked upon the revels through his fingers’.
Te vergelijken zijn nog de volgende uitdrukkingen hverken Fugl eller Fisk (2001),
Fisken skal srömme (2002), saa frisk som en Fick (2003). In eigenlijken zin heeft
het Deensch-Noorsch stryge Flag en zoo het Eng. the flag covers the cargo (2008).
Behalve het hd. heeft ook het Deensch-Noorsch 2017 fange
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Fluer = stand gaping. Vgl. het Eng. to catch flies = mit offenen Munde dasteken
(Flügel).
Storm vertaalt: faire d'une pierre deux coups = ‘at slaa to Fluer med et Smaek’
(Dial, franç. p. 100) en op dezelfde bladzijde il ne faut pas courir deux lièvres à la
fois = ‘man maa ikke have for mange Irern i Ilden’ = men moet niet te veel ijzers in
het vuur hebben. Vgl. 2018!
Voor uitdrukkingen met voet citeer ik: traede under Födder (2034), de ere paa en
spaendt Fod (2037), leve paa en stor Fod (2038) en paa staaende Fod (2039). Met
vogel twee: een Fugl i Haanden er bedre end ti i Luften (2045); en (Zweedsch)
hvarje fogel sjunger efter sin näbb (2046). Evenals wij spreken de Denen van faelde
Dom (2049).
De variant in zijn baard lachen (2061) heeft tot parallel: le i Skaegget (= baard)
in het Deensch-Noorsch, waar eveneens bekend is de samenkoppeling Fyr og
1)
Flamme . Verder vinden we: gaa i Ilden for en (2066) en haerje Landet med Ild og
Svaerd (2067).
De gedachte: die niet waagt, die niet wint (2074) is in het Zweedsch lyckan står
dem djerfvom bi, waarbij de Noorsche vertaling den som vover (= waagt) han vinder,
in het Eng. een eeuw vroeger ‘belegt’ is dan bij ons. In de drie talen is weer bekend
buiten den waard rekenen, Zweedsch göre upp räkningen utan värden = gjöre
Regningen uden Vaert (S.D.N.)
Eerder dan seilra had onder wagenwijd (2077) aangehaald moeten worden: Dören
staar paa vid Vaeg.
Heel wat uitdrukkingen vinden we weer met water. Zoo der maa löbe meget Vand
i Stranden först (2087), holde sig oven Vande (2088), fiske i rört Vand (2092), det
stille Vand har den dybe Grund (2094) en af det reneste Vand (2095). Bij 2006 hoort
hvad man ikke ved, har man ikke ondt af = what one does not know, causes no woe
(D.N.E.) en hvad Öjet

1)

Het raadselachtige plugers van Sewel in 2065 zal wel een drukfout zijn voor plunges.
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ej ser, det Hjertet ej rörer, dus precies wat Campen geeft.
Ook het Deensch-Noorsch heeft nóg vidt og bredt = wijd ende breed bij Kilianus.
2126 wordt aldus uitgedrukt Ollet af Panden, terwijl we mede rijm hebben in
Mennesket spaar, Gudraa'r (2131).
Men lette op vildfremmet (D.N.E.) = Zweedsch vildfrämmande. Vgl. 2133.
Evenal bij ons 2135 treft men aan blaeser Vinden fra den Kant? (D.N.E.) en voor
2144 visvas = nonsense (D.N.D.)
Te vermelden zijn de volgende parallellen met woord: holde sit Ord (2151), et
godt Ord finder et godt Sted (2152), före det store Ord (2155), Zweedsch ha högsta
Ord.
Vgl. met 2158: sidde fast i Sadelen (D.N.E.), met 2161: spise en Skaeppe Salt
med en = be thoroughly familiar with one (D.N.E.), met 2163 stikke i Lommen (=
zak) in fig. zin, met 2167 Kaste en Sand i Öjnene en met 2168 ‘in het gras bijten’,
bide i Graesset = bite the dust (D.N.E.) Tusschen haakjes lick the dust hoort hier
niet. Het is geen hedendaagsch Engelsch, maar komt voor in Psalm LXXII (9).
Parallellen van zijde spinnen bij (2188) zijn Zweedsch spinna silke på en
Deensch-Noorsch spinde Silke ved en met het onder 2191 gezegde is te vergelijken:
‘I deres (Hertha's) Kölvand fulgte de to gamle Professorer’ (Sven Lange, Hjaertels
Gaerninger p. 23).
In de Noorsche talen beteekent gå in svang (Zweedsch) en gaa i Svang = prevail
(D.N.E.), maar sort paa Hirdt is geheel gelijk ons zwart op wit (2208).
Tot zoover mijne ‘betutteling’. Bij verder naspeuren is er natuurlijk nog wel meer te
vinden. Zoo is mij b.v. bij herlezing van het werk opgevallen, dat hier en daar de
verklaringen van Dr. Stoett nu juist niet magistraal zijn of vrij van breedsprakigheid.
Maar we weten het: definieeren, goed definieeren is het moeilijkste wat er is. Een
enkele maal had Dr. Stoett echter zijn meester en wegwijzer kunnen vinden
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in van Dale. Doch daarover zal ik nu niet verder praten. Ik heb nog iets anders en
wel een bedenking van meer principieelen aard.
Het komt mij voor dat de vlag van Dr. Stoett de lading van zijn werk niet dekt.
Behalve dat er honderden malen enkel overgeschreven is van het Woordenboek
of van anderen, of dat een uitdrukking eenvoudig zooveel honderd jaar naar achteren
geschoven wordt, of de verschillende verklaringen enkel naast elkander gegeven
zijn - in vele gevallen zelfs enkel de parallellen, wordt men, wat de rest betreft,
herhaaldelijk in onzekerheid gelaten of niet verder gebracht dan men was. Dit nu
zou van ondergeschikt belang te noemen zijn in een lexicon, dat af was, maar het
is alweer een principieele fout in een boek dat beweert slechts een begin te zijn. In
zulk een boek had de schrijver dan ook alleen maar zijn eigen vondsten moeten
geven: de vaste en zekere resultaten van zijn onderzoek. In plaats daarvan heet
het nu eens, dat iets ‘niet zeer waarschijnlijk is’, maar dat ‘evenmin met zekerheid
gezegd kan worden, hoe het dan wel is ontstaan’ (1749), dan weer dat een zekere
verklaring ‘zonder nader bewijs niet aan te nemen’ is (1042). Ook zet Dr. Stoett den
lezer voor wat hem niet duidelijk is (1364) of niet geheel duidelijk (1739), wat hem
waarschijnlijk voor komt (1085) of zeer onwaarschijnlijk (1741), verder wat niet
onmogelijk is (1571) of evenzeer mogelijk (1724), en zelfs dat waarover niets mede
te deelen is (1583), of wat een uitdrukking volstrekt niet genoegzaam ophelderen
kan (1626). Op een andere plaats weer heeft iets ‘allen schijn’ (1925) of ‘blijft het
de vraag’ (2104), waar we niet afgescheept worden met een: het is moeielijk te
zeggen (1205), of: de meest waarschijnlijke verklaring zal wel zijn (1335) of: het zou
kunnen beteekenen (1438). Zeer dikwijls ook zal dit of dat wel moeten, (219, 236
enz.) of kan het zijn (143, 162, 319 enz.) of schijnt het (842, 1177 enz.), als de
verklaarder niet ‘gelooft’ (281) of ‘zou denken’ (483) of ‘liever zou’ (1361).
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Ook de voorname ‘men’ komt er bij te pas: men weet niet (621), men zou kunnen
vragen (1048), ter variatie van een meer onbescheiden vraagteeken aan het adres
van den wijsheid zoekenden lezer (195, 329, 363 enz.) Of wel de oorsprong schijnt
niet met zekerheid bekend te zijn (320) of is onzeker of we hebben vermoedelijk te
doen met (o.a. 455, 467) of we mogen wellicht aannemen dat (1355), tegenover de
vele malen dat iets schijnt (zie boven) of dat de oorspong onbekend is (193, 315
enz.) dan wel een afdoende verklaring niet gegeven (o.a. 165, 322) of niet te geven
(1237).
Bij dozijnen telt men de ‘wellichtf’s + ‘misschien’s en evenzoo de gevallen dat iets
‘waarschijnlijk’ is of ‘niet onwaarschijnlijk’ of ‘hoogstwaarschijnlijk’ of ‘het
waarschijnlijkst’ of ‘waarschijnlijker’, waarbij dan nog komen eenige keeren dat iets
‘onzeker’ is of ‘niet duidelijk’ of ‘niet geheel zeker’ of ‘ook mogelijk’.
Dit vormt te zamen genomen zoowat een kleine handleiding voor
oncompromitteerende informatie, maar geen verklaring van het tot nog toe niet
bekende en daarom is het toch te doen in de wetenschap.
Batavia, Februari 1902.
F.P.H. PRICK.
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1)

De klankwetten .
Men weet, dat de uitspraak eener taal altijd door in een staat van evolutie verkeert.
Eerst bemerkt men dit feit niet, omdat over het algemeen de resultaten slechts na
verloop van verscheidene geslachten tastbaar worden. In de voorrede van zijn
Dictionnaire vertelt Littré, dat nog enkelen ouderen van dage, die hij gekend heeft,
segret voor secret zeiden, en reine-glaude voor reine-claude, een traditionneele
uitspraak, die in deze woorden verdwenen is en slechts bewaard is gebleven in
second (spreek uit: segond). Maar dergelijke overblijfselen van vroegere uitspraak
zijn niet zeer talrijk. De klankevolutie eener taal openbaart zich eerst op eene waarlijk
treffende wijze, indien men zich op twee tijdstippen van haar geschiedenis verplaatst,
indien men teksten, die verscheidene eeuwen tusschenruimte hebben, onderling
verge-

1)

De theorie der klankwetten, zooals die een twintig jaar geleden door de Junggrammatiker
verdedigd werd, is tegewoordig op weg om te verdwijnen. Een van haar oudste en
uitstekendste aanhangers prof. K. Brugmann laat in zijn allerlaatste verklaringen hierover,
van de geheele theorie niets meer over, dan de uitdrukking Lautgesetz (Kurze vergl. Grammat.
der Indogerm. Sprachen, 1902, p.p. 41-42). Desniettegenstaande neemt de leer der
Ausnahmlosigkeit der klankwetten, evenals die van de scheiding der psychische en physische
factoren der taal (scheiding der wirklich realen Faktoren) veel te veel plaats in, in een groot
aantal elementaire werken over linguistiek en vergelijkende spraakkunst. Daarom grijp ik
volgaarne de gelegenheid aan, mij door het tijdschrift Taal en Letteren geboden, om 't groote
publiek in deze kwestie voor te lichten en de vorming van dwaalbegippen te voorkomen. (N.
van den schrijver).
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lijkt. De aldus op eene groote schaal waargenomen veranderingen vertoonen een
merkwaardige regelmatigheid. Indien men een klank nagaat, - 't doet er niet toe, of
't een klinker of een medeklinker is, - in een reeks woorden, waar hij voorkomt,
bevindt men inderdaad, dat deze zich op een over het algemeen éenvormige wijze
veranderd heeft. Aan de formules, die deze eenvormigheid uitdrukken, heeft men
den naam van klankwetten gegeven en men heeft als beginsel vastgesteld: ‘de
1)
klankwetten zijn zonder uitzondering’ . Doch laten we ons, eer we dat beginsel der Junggramatiker gaan bestrijden,
vergewissen, of we het wel goed begrepen hebben. Eenige voorbeelden zullen
aantoonen, wat men onder een klankwet verstaat:
De lange i van het Middelhoogduitsch wordt in het moderne Duitsch ei: min, mein,
din, dein, liden, leiden, miden meiden; de lange a van het Angelsaksisch wordt in
het Engelsch lange o: stān, stone, bān, bone, lām, lome, wā, woe etc; de a in het
Latijn, die open is en den klemtoon heeft, wordt in het Fransch open è: amo, j'aime,
mare, mer, fabam, féve alam, aile etc.
Deze voorbeelden toonen aan, dat het hier geen causale wetten geldt, - die een
verhouding aanduiden van oorzaak en gevolg tusschen de woorden, welke zij tot
elkaar brengen, - doch wel empirische wetten, die doodeenvoudig uitspreken, dat
die en die klank zich veranderd heeft in dien en dien anderen. Evenmin geldt het
hier algemeene wetten, doch wèl betrekkelijke wetten, beperkt in tijd en ruimte,
aangezien zij betrekking hebben op de veranderingen, welke gedurende een
bepaalde periode, in eenzelfde dialect of in

1)

‘Die Lautgesetze sind ausnahmlos; ‘sie wirken blind wie Naturgesetze, Leskien, Slavische
Deklination, 1876. G. Osthoff, Verbum in der Nominal composition, 1878, p. 326,
Osthoff-Brugmann, Morphol. Untersuchungen, in de Inleiding. -
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den overgang van een dialect tot een ander, van een ‘moeder-taal’ tot een
‘dochter-taal’, plaats gegrepen hebben.
En dan beweert men dat binnen deze grenzen de klankwetten geen uitzondering
dulden.
Op het eerste gezicht schijnt dit de beteekenen, dat er b.v. geen enkele Latijnsche
open a met klemtoon bestaat, die niet in het Fransch, open è geworden is. Men kan
echter onmogelijk volhouden, dat dit zoo is: b.v. met lavo, lavas, lavat in het Latijn
komen in het Fransch je lave, tu laves, il lave en niet jè lève, tu lèves, il lève overeen.
De Junggrammatiker ontkennen deze feiten niet, doch zij zoeken ze buiten de
kwestie te stellen, en wel met de volgende redeneering. Deze feiten, zeggen zij,
worden verklaard door oorzaken, die verschillen van degenen, welke de klankwet
teweeg brengen; zij hebben met de wet niets gemeen.
De vormen je lave, tu laves il lave waren aan de werking der wet onttrokken door
een kracht, die niet phonetisch is, doch psychologisch, en wel door de analogie, d.i.
door die behoefte naar éenheid, naar symmetrie, die, wanneer zij zich doet gelden
in de spraakkunst, er steeds naar streeft het stelsel der vormen te vereenvoudigen.
(Zoo moesten de drie eerste personen van het werkwoord lavo in het Fransch
regelmatig je lève, tu lèves, il lève worden, doch deze vooronderstelde vormen zijn
in overeenstemming gebracht met de vormen van het meervoud nous lavons, van
't Latijnsche lavámus, vous lavez, van lavátis, waar de a niet meer onder de
toepassing der wet viel, aangezien zij zonder klemtoon was.
De vormen in kwestie worden dus wonderprachtig verklaard, en dientengevolge,
besluiten de Neogrammatici op een wel wat erg paradoxale wijze, - dientengevolge
hebt gij niet het recht daarin een uitzondering te zien! Uitzondering is voor hen
synoniem met onverklaarbaar. Hun axioma ‘die Lautgesetze sind ausnahmlos’
beteekent in praktijk niets anders dan dit: in de klankveranderingen mag niets aan
het toeval worden toegeschreven; 't is niet meer vol-
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doende zich van feiten, waar men geen raad mee weet, te ontdoen, met de woorden:
't zijn uitzonderingen. Neen, volstrekt niet; deze feiten moeten verklaard worden,
tot hun oorzaak teruggebracht; ‘de klankwetten laten geen uitzonderingen toe.’ Deze
nieuwe gestrengheid geldt als een groote schrede voorwaarts, waarop de school
roem draagt, als op een wetenschappelijke omwenteling.
Niets verdient meer lof dan nauwkeurigheid bij het beoefenen der wetenschap.
Doch wij vragen verlof om hier een bescheiden opmerking te mogen plaatsen. Hoe
komt het, dat menschen, zoo streng, wanneer het ‘uitzonderingen’ geldt, dit in zoo
geringe mate zijn voor de ‘wet’? Waarom aan de eene zijde zoo'n enorme
nauwkeurigheid tot in uiterste puntjes, en aan den anderen kant zulk een kalme
onverschilligheid? Waarom zoo'n ijver om rekenschap te geven van de onregelmatige
veranderingen d.w.z. van de minst voorkomende terwijl men, zooals blijkt, de meest
voorkomende verandering, het plerumque fit, d.i. de wet niet tracht te verklaren?
Want de regelmaat der verandering is op de keper beschouwd slechts een kwestie
van cijfers: wanneer de klank A in negen van de tien gevallen X wordt en in het
tiende geval Y, dan beschouwt men de verandering van A in X als wet, en de
verandering in Y als uitzondering; welke verklaard moet worden. Nogmaals, om
welke reden acht man zich niet verplicht, ook de regelmatige verandering te
verklaren? Waarom? - O m d a t m e n m e e n t , d a t d e z e r e g e l m a t i g h e i d
i n z i c h z e l f h a a r v e r k l a r i n g b e v a t . Let nu op! Wij beroeren nu het
hoofdpunt van de theorie der Junggrammatiker en komen daarbij te land in de
valsche redeneering, waarop heel hun systeem berust. Zonder dat men de directe
oorzaak der klankwetten kent, acht men het wezen van deze oorzaak in voldoende
mate opgehelderd; men houdt zich overtuigd, dat deze oorzaak physisch, mechanisch
en physiologisch is, dat zij, in éen woord, in nauw verband staat met de
natuurwetenschappen
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en dat zij aan een zelfde gestrengheid als deze laatsten onderworpen is.
Wij hebben hier te doen met een laatste echo van de naturalistische manie, die
in onze wetenschap gewoed heeft, tegen het jaar 1860, tijdperk, waarin Schleicher
zoo gaarne sprak van het Darwinisme in de talen. De Junggrammatiker beweren
niet meer zooals hij, dat de linguistiek een natuurwetenschap is; zij weten, dat de
veranderingen in beteekenis, de syntaxis etc. afhangen van de psychologie en de
geschiedenis; doch zij wilden tenminste een deel van de linguistiek ‘redden’: de
geschiedenis der klankveranderingen. ‘Geeft men eens toe, - zeggen zij, - dat de
klankwetten uitzonderingen hebben, dan zijn 't geen echte wetten meer, en de
klankleer houdt op een wetenschap te zijn!’ En om dit denkbeeldig gevaar te vermijden, draaien zij liever in het volgend cirkeltje
rond: de klankveranderingen zijn regelmatig, omdat zij physisch zijn, en zij zijn
physiek, omdat zij regelmatig zijn!
De nieuwe school stelde zich tot doel om niets aan het toeval over te laten, doch
alles tot oorzaken terug te brengen, en zorgvuldig de verschillende factoren die bij
de klankevolutie meewerken, te onderscheiden. In werkelijkheid heeft men slechts
twee hoofdfactoren onderscheiden, den éen physiologisch, waaraan de
klankveranderingen worden toegeschreven, den ander psychologisch n.l. de analogie,
welke in de spraakkunst ingekwartierd wordt, als ik zoo eens zeggen mag. Alles,
wat tegen de klankwetten indruischte, werd op rekening gesteld van de analogie
(of bij het ontbreken van deze, toegeschreven aan de inwerking van een ander
dialect). Dit systeem van alles terug te brengen tot éen oorsprong, had juist wegens
1)
zijn eenvoudigheid een aanzienlijk succes .

1)

G. Osthoff, Das Physiologische und psychologische Moment in der Sprachlichen Formbildung
1879. p. 9. Zie ook de beste elementaire handleidingen, als: Darmesteter, Viedes Mots, 1889,
p. 9. Giles, Manual of Comparative Philology, 1895, p. 47; Vercoullie, Inleiding tot de
Taalkunde, 2e ed. 1900, p. 7. Sweet, History of Language, 1900. p. 24.
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Ik verwijt het twee ernstige gebreken: eerstens de verdeeling der psychologische
en physiologische factoren der taal te overdrijven en vervolgens een derde orde
van factoren te veronachtzamen, welke ik de ‘sociale’ zal noemen.
In de eerste plaats een vergissing, dat men heeft gescheiden, wat enkel
onderscheiden moest worden. Voor de anolyse kan het zeker zijn nut hebben, om
de psychische en physische elementen der taal ieder op zichzelf te beschouwen.
Doch in werkelijkheid is hun werking niet gescheiden; de physische en psychische
bestanddeelen eener taal doordringen elkaar op vrijwel dezelfde wijze als zuurstof
en waterstof in elke watermolecuul. In de taal is er een deel, dat louter physisch is,
of enkel psychisch. Er bestaat geen wezenlijke tegenstelling, zooals ik straks zal
aantoonen, tusschen de oorzaken, waardoor de klankwetten ontstaan, en diegenen,
welke de analogie in de spraakkunst veroorzaken.
De taal is de uitdrukking van heel ons innerlijk wezen; onze geestestoestand,
onze aandoeningen en onze wilsuitingen openbaren zich daarin en niet slechts door
de spraakkunst of de beteekenis der woorden, doch ook door de uitspraak.
De klankveranderingen ontstaan vaak door den klemtoon, (denkt aan het zoo
talrijk voorkomend verschijnsel van de Ablaut), doch het stellen van den klemtoon
zelf hangt gedeeltelijk af van het verlangen, dat men heeft, om goed verstaan te
worden. Onze gevoelens kunnen niet alleen geuit worden door den rhythme van
het woord en van den zin, maar ook, meer rechtstreeksch door de uitspraak. Iemand,
door tedere gevoelens bezield spreekt 'n heel andere taal, dan wanneer hij boos is.
Men zou misschien in gene een verzachting van bepaalde medeklinkers kunnen
opmerken, evenals wanneer men tot kleine kinderen spreekt.
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Wat voor de voorbijgaande emoties geldt, is ook toepasselijk op 'n toestand waar
die emoties blijvend zijn. De alledaagsche taal van een flegmaticus zal in het geheel
niet lijken op die van een nerveus mensch. En wat waar is voor het persoonlijk
temperament, zal ook waar blijken voor het nationaal temperament. Er bestaan
naties, die een weeke manier van spreken hebben, anderen daarentegen een
energieke. Zoo zijn de Creolen het voorbeeld van een over het algemeen trage,
langzame uitspraak.
Ten slotte komen zekere veranderingen voort uit een modegril.
De uitspraak van veel Parijsche dames, van de a en de o in patte en loque, zou,
volgens P. Passy, zijn oorzaak vinden in de gewoonte dezer dames om geaffecteerd
de

1)

te glimlachen . De Engelsche puriteinen der XVI eeuw hadden de gewoonte om
door den neus te praten. Deze puriteinen waren de eerste kolonisten der latere
Vereenigde Staten; het is niet onmogelijk, dat hun manier van spreken nog
gedeeltelijk voortleeft in de ‘nasal twang’ der tegenwoordige Yankee's.
Te Parijs onder Henri IV behoorde het tot den goeden toon om te lispelen. Men
zei Pazis voor Paris; daarentegen zei men: je suis bien aire voor je suis bien aise.
Michel Bréal, die deze abnormaliteit bestudeert, merkt op, dat zij duurzame sporen
heeft achtergelaten: o.a. het woord bésicles, dat eigenlijk béricles moet zijn, omdat
het komt van het Latijn beryllus, kristal; chaise voor chaire, van het Latijn cathedra,
en verder verscheidene namen van dorpen uit de omstreken van Parijs: Ozoir voor
2)
Oroir van Oratorium, Baroche voor Basoche van Basilica .
Wundt in zijn Völkerpsychologie (I, p. 359) toont aan, dat bij zekere volken van
Noord- en Midden-Amerika de lipklanken p, b, m, geheel en al ontbreken. Men kan
hier niet

1)
2)

Passy, Chang. phonét., p. 248.
Mém. de la société de Linguistique, janvier 1898.
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de moeilijke uitspraak dezer medeklinkers, als oorzaak aanvoeren; want zij behooren
juist tot de klanken, welke het kind het eerste in staat is duidelijk uit te spreken. De
afwezigheid dezer klanken kan enkel toegeschreven worden aan de gewoonte dier
volken, om bij het spreken den mond niet te sluiten, waarschijnlijk uit een soort van
beleefdheid, die hierin zou bestaan, dat men de uitspraak niet alleen goed hoorbaar
doch ook zichtbaar wil maken. Dezelfde schrijver wijst erop, dat de behoefte zich
doet gevoelen om sneller te spreken, naar gelang dat de beschaving zich ontwikkelt,
dat onze innerlijke voorstellingen talrijker worden en haar onderlinge ascociaties
makkelijker, in èen woord naar gelang dat wij sneller denken. Wundt tracht met deze
toenemende versnelling van denken en spreken, een gedeelte van de meest bekende
der klankwetten te verklaren: de wet van Grimm. Deze laatste voorbeelden voeren
ons op het terrein van de sociale factoren.
In tegenstelling met de zooeven genoemde geleerden zijn wij erop gesteld de
taalkunde te behandelen als een sociale wetenschap, niet uit zucht naar ijdele
woorden, noch om aan deze wetenschap een mode-etiket te geven (‘minder dan
iemand heeft een taalkundige het recht met woorden te schermen!’) - doch omdat
deze benaming een ommekeer van de grondbeginselen, een hernieuwing van de
methode met zich meebrengt.
Men beweert, dat de klanken der taal een physisch verschijnsel zijn. Elke klank,
welke men uitspreekt is de uitwendige hoorbare openbaring, het reflex zoo men wil,
van een beweging der articulatorische spieren. Dit is volkomen juist. Doch volgt
daaruit dan, dat de klank veranderingen, de historische veranderingen gedurende
eenige eeuwen waargenomen in de evolutie b.v. van het Fransch of het
Nederlandsch, òok een physisch verschijnsel zijn? Evengoed zou men kunnen
beweren, dat de veranderingen, die plaats ge-
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vonden hebben in de kleederdracht der Hollanders en der Franschen gedurende
een zelfde tijdvak, eveneens een physisch verschijnsel zouden zijn, aangezien de
kleeding afhangt van lichaamelijke voorwaarden!
De redeneering, welke ik me veroorloof aldus te parodiëren, verschilt niet zooveel
als men wel denken zou, van die der eerste Junggrammatiker. De verandering, zei
Osthoff, neemt zijn oorsprong in onze organen: die Sprachbewegung beginnt bei
den Organen. - ‘Indien van twee personen a en b, het aan a meer moeite kost dan
aan b om zekere klanken uit te spreken, besluit ik volkomen logisch daaruit, dat hun
organen niet gelijk zijn; indien twee volken, welke ik A en B zal noemen, dezelfde
moeilijkheid tegenover elkaar ondervinden, zoo onderstel ik eveneens, dat hun
organen verschillen. En ten slotte zal ik noodwendig tot hetzelfde besluit komen,
wanneer ik verschillen in uitspraak in de taal van een zelfde volk, op twee
onderscheiden tijdstippen van haar geschiedenis constateer. (Osthoff, Physiol. und
psychol. Moment. p. 16).
‘De verandering neemt zijn oorsprong in onze organen;’ - deze formule, welke wij
bij Brugmann in 1885 terug vinden, (Zum heutigen Stande der Sprachwissenschaft,
p. 50 etc) bevat geheel de kern van het vraagstuk.
Die fout der Junggrammatiker waar alle andere uit voortkomen, bestaat hierin,
dat zij geen onderscheid hebben weten te maken tusschen den oorsprong der
verandering en haar verbreiding in het woordenschat en in de taalgemeenschap,
tusschen haar ontstaan en haar voortplanting. Oorsprong en uitbreiding van het
verschijnsel is voor hen éen en hetzelfde. Uit het feit, dat een verschijnsel algemeen
is, concludeeren zij, dat het in het leven werd geroepen door dezelfde oorzaak, die
van buiten af ingreep en op alle leden der taalgemeenschap tegelijk inwerkte.
Volgens ons is deze gevolgtrekking geenszins noodwendig. Het komt ons voor, dat
de eenvormigheid der taal niet anders verklaard moet worden
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dan eenheid in de mode en in gewoonten. Wanneer wij de taal dus onder de sociale
verschijnselen rangschikken, openen wij de deur aan een nieuwen factor, die tot
nu toe op een zonderlinge wijs veronachtzaamd is: de Nabootsing.
- ‘Dat de taal een verschijnsel van imitatie is, schijnt mij nauwelijks te betwisten,
zegt Tarde: zooals zij zich voortplant van boven naar beneden, hetzij binnen of
buiten het grondgebied zooals zij zich met vreemde woorden, uit mode, verrijkt, en
zooals deze zich weer door de gewoonte assimileeren, de groote rol die het accent
speelt, de tyrannie van het gebruik, dit alles is voldoende om bij een eersten
oogopslag haar bij uitnemendheid nabootsend karakter te laten zien.’ Wanneer wij dus eenmaal overtuigd zijn, dat de nabootsing een rol in de taal
vervult, wordt de reden van zekere herhalingen, van die zekere regelmatigheid,
welke wij daar constateeren, volkomen helder. Het is in het geheel niet noodzakelijk,
noch zelfs waarschijnlijk, dat dezelfde oorzaak hetzelfde gevolg heeft gehad bij alle
leden der gemeenschap. Het is voldoende, dat een bepaalde oorzaak dit gevolg bij
eenigen heeft verwekt, en dat dit gevolg toen nagebootst is door anderen, bij wie
de oorspronkelijke oorzaak zonder kracht was.
Ter verduidelijking zullen wij het voorafgaande op een meer croncrete wijze
voorstellen.
Met opzet neem ik als voorbeeld, een verandering, die volgens alle
waarschijnlijkheid, voortkomt uit een physiologische traagheid, en wel degene, die
daarin bestaat, dat zij een groep medeklinkers vereenvoudigt, zooals in de Engelsche
woorden: knoek, knight, knife, waar de k eerst tot t geworden is, om ten slotte geheel
te verdwijnen. Het is mogelijk, dat deze oorzaak inwerkt op het meerendeel van de
leden der gemeenschap. Het is niet waarschijnlijk, dat zij bij àllen van kracht is, en
zie hier waarom. De neiging om te spreken met de minst mogelijke inspanning
heerscht niet alléén; zij

Taal en Letteren. Jaargang 13

343
wordt in evenwicht gehouden door een juist tegenovergestelde neiging, door een
beginsel van emphase, dat ons er toe brengt, om de uitspraak der woorden te
versterken, uit vrees van niet verstaan te worden. Krachtens deze twee beginselen
zal de taalgemeenschap in twee groepen verdeeld zijn: naast hen die liever
gemakkelijk spreken, zullen er altijd aanhangers zijn van een meer nadrukkelijke,
meer energieke uitspraak.
Zoo de eersten in groote meerderheid aanwezig zijn, zullen de anderen ten slotten
moeten volgen, uit vrees van belachelijk te worden. En aldus zal de uitspraak, die
overeenstemt met de minst mogelijke inspanning, terrein winnen, niet onder den
aandrang van éen enkele oorzaak, doch door de vereenigde inwerking van twee
oorzaken: bij de eenen de traagheid van uitspraak; bij de anderen, de neiging, ‘om
te doen zooals iedereen.’ In het eerste geval is de verandering organisch en men
kan verwachten, dat zij overal, zonder onderscheid van woorden van kracht is, waar
dezelfde voorwaarden zijn; in het tweede geval is de verandering geschied onder
invloed der nabootsing, en niets geeft ons het recht, om haar een totale
regelmatigheid toe te schrijven. Integendeel, er is reden te gelooven, dat men eerst
zekere woorden nabootst, b.v. die, welke het meest gebruikt worden: inderdaad zal
een uitspraak van deze woorden, die van de gewone verschilt, het lichtst iemand
belachelijk maken, terwijl zij ongemerkt voorbij gaat in woorden, die minder vaak
gebruikt worden. Men ziet, dat ik geenszins de physiologische oorzaken uitsluit. Ik
geloof slechts, dat een verandering, al is zij physiologisch, enkel wet wordt door de
nabootsing. Ik zeide zooeven, dat de Junggrammatiker geen onderscheid maken
tusschen ‘den oorsprong en de uitbreiding der verandering d.i. beter gezegd:
tusschen de verandering en de wet:’ want het is juist de nabootsing, die aan de
veranderingen ‘kracht van wet’ geeft. Met het oog hierop meen ik, dat de nabootsing
de hoofdoorzaak van die algemeene klankveranderingen is die men, als ze
gecodificeerd zijn, klankwetten noemt.
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Hun wijze van beschouwing heeft aan het meerendeel der Taalkundigen belet, te
zien hoe complex die verschijnselen in werkelijkheid waren. Zij bestudeeren teksten,
die hun het punt van uitgang en het eindpunt eener evolutie gaven, doch welke hun
niet toonden, wat ‘onderweg’ gebeurd was.
Nu zal men zeer goed inzien, dat onder de woorden, die alle een zelfde evolutie
doorloopen, op een gegeven oogenblik een zeker aantal bij de anderen achterlijk
is. Het zijn de zeldzaam voorkomende woorden, die door de plaats, welke zij
innemen, geïsoleerd worden vergeleken met de alles overweldigende massa;
eigennamen, beschermd door het doel, waarvoor zij gebruikt worden: ik bedoel n.l.:
door de gedachten associatie, die ze verbindt met een zekere persoon of een
bepaalde familie (Flechier, Bergier zijn blijven bestaan als familienamen, terwijl
de

bergier, maraîchier, légier hun uitgang ie veranderd hebben in e, van de XIV tot
de
de XVI eeuw); er bestaan nog heel wat andere gedachten associaties, die voor
een woord een immuniteit kunnen uitmaken, welke tenminste tijdelijk van kracht is
tegenover den invloed der nabootsing. Wanneer die immuniteit ophoudt, kan men
zeggen, dat de wet d.i. de nabootsing overwint.
De geschreven taal is altijd een weinig kunstmatig en de teksten vereenvoudigen
steeds de werkelijkheid. Ik zal me dus niet beroepen op teksten, maar op de
proefneming van een geleerde die zekere klankveranderingen heeft willen
bestudeeren in anima vili en die me me wel vergeven zal, dat ik zijn woorden aanhaal
tot steun van een stelling, waarmee hij het wellicht niet eens zal zijn.
De abt Rousselot, een der gezagvolste aanhangers van de ‘Phonétique
expérimentale’, en die de klankvervormingen in zijn geboortedorp Cellefrouin en in
het dal van de Sonnelle bestudeerd heeft, vat deze evolutie als volgt samen: ‘Nous
avons vu les mouvements phonétiques partir d'un point determiné, remonter
graduellement la vallée sans que les divisions par communes soient pour rien dans
leur
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marche, se propageant aux centres les plus actifs, débutant par les mots d'un usage
le plus commun, s'annonçant à l'avance dans des lieux écartés, retardés ou accélérés
par l'apport dans la population indigène d'éléments étrangers de provenances
diverses, saisissant au berceau les enfants et respectant les vieillards, mais parfois
entraînant les personnes mûres qui suivent par un choix volontaire et réfléchi, tantôt
s'avançant pas à pas, parfois même reculant en deça des positions acquises, pour
recommencer de nouveau jusqu'à ce qu'enfin ils se fixent, effaçant toutes les
inégalités, comme s'ils n'avaient rencontré aucun obstacle et triomphé d'un seul
coup.’ Volgens ons oordeel vloeit het gradueel karakter der klankveranderingen uit haar
imitatief karakter voort. De tijd, welken de wet noodig heeft om haar resultaten te
verkrijgen, is eenvoudig dezelfde als dien de nabootsing noodig heeft om haar werk
te volbrengen.
De Junggrammatiker erkennen dit gradueel karakter, maar zij verklaren het, op
geheel verschillende wijze. Volgens hen ondergaat de klank-op-zichzelf een
langzame en onafgebroken evolutie, d.w.z. dat een klank A noodwendigerwijs door
een menigte tusschenliggende A′, A″, A‴ etc. moet gaan, om klank X te worden.
Doch dan zijn wij, aangezien zij aannemen dat de veranderingen geen uitzondering
dulden, ertoe gedwongen, om dit wonder toe te laten: dat elk der allergeringste
verplaatsingen van het ‘Bewegungsgefühl’, vereischt voor den overgang van klank
A tot klank X, zich op het zelfde oogenblik voordoet in de organen van al de individus,
die een zelfde taal spreken! Het is nauwelijk noodig een oogenblik te verwijlen, om
een dergelijke onderstelling te bespreken. Laten we echter even in herinnering
brengen, dat de klankverandering in een bepaalde taal een ongelijkmatigen gang
heeft, nu eens snel, dan weer langzaam, en die volstrekt niet overeenstemt met het
denkbeeld, dat men zich maakt van een organische evolutie.
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Indien wij b.v. de klanken der Engelsche taal een aanzienlijke vervorming zien
de

de

ondergaan, van de X tot de XV eeuw, en daarna weer betrekkelijk stationnair
zien blijken, zal het zeker veel verstandiger zijn om dezen toestand in verband te
brengen met zekere historische gebeurtenissen, zooals b.v. de verovering door de
Normandiërs, welke voorvalt in de eerste periode dan er den weerslag in te zien
van de eene of andere geheimzinnige verrichting onzer organen.
Let wel, dat men in het geheel niet ontwaart, welke die oorzaken zouden kunnen
zijn van deze ‘organische’ wijzigingen. Gewoonlijk doen daarvoor dienst: de invloed
van het ras en het klimaat.
Er is werkelijk reden te gelooven, dat de spraak-organen van de rassen onderling
meer of minder verschillen. Zekere rassen hebben vleezige lippen of een neus die
meer ontwikkeld is dan bij anderen en men heeft het recht te gelooven dat deze
eigenschappen respectievelijk invloed uitoefenen op de uitspraak der lip- en
neusklanken. Doch het is opmerkelijk, dat deze hoedanigheden vrijwel onveranderlijk
zijn, zoodat haar uitwerking zich vooral zou toonen door algemeene vaststaande
kenteekens, dus door dat geen, wat in iedere taal onveranderd blijft, eerder dan
door de klankveranderingen, die, grillig als ze zijn, nu eens sneller, dan weer
langzamer plaats grijpen. De ethnologische verschillen zullen van groot belang zijn,
wanneer twee rassen, elk een andere taal sprekend, met elkaar in aanraking komen
en wanneer het een de taal van het ander aanneemt. Doch dan zijn het niet de
organen, die een verandering ondergaan, - het zou schermen met woorden zijn dit
vol te houden! - doch de taal is overgebracht in andere organen, is verplant in een
ander taalmilieu. Er heeft dus een vermenging van twee uitspraken plaats en dat
nog wel op een bijna onmiddellijke wijze, lang vóór dat de rassen zich in dier mate
hebben gekruist, dat er anatomische veranderingen zouden ontstaan zijn!
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Nog een enkel woord over de inwerking van het klimaat en het physisch-milieu.
Vroeger hechtte men groot belang aan dezen factor. Men stelde de taal voor als
een physisch organisme en haar vervorming als een resultaat van het zich
adopteeren aan het milieu. Men zocht op dichterlijke wijze verband tusschen de
stoerheid van het Dorisch dialect en het ruw gebergte van Lacedaemon, tusschen
de welluidendheid van het Ionisch en de liefelijkheid van Ionië. Men verklaarde de
onderlinge verschillen der Indo-Germaansche talen door het feit alleen van
landverhuizingen en van de verspreiding van de oorspronkelijke taal in verschillende
klimaten. Een onderzoek, dat een weinig dieper gaat, logenstraft deze
vooronderstellingen. Bijna al de algemeene gevolgtrekkingen die men getracht heeft
op te stellen ten gunste van den invloed van het physisch milieu, kunnen door de
feiten omvergeworpen worden. Men heeft beweerd, dat de bergbewoners een
voorliefde hadden voor keelklanken, en juist die Germaansche taal, welke het meest
gutturaal is, wordt in de Nederlanden gesproken. Men heeft gemeend, dat de warme
landen, doordat zij de gezondheid der stembanden begunstigen, talen, rijk aan
klinkers, voortbrachten, terwijl de koudere landen harde talen hadden, met veel
medeklinkers etc. Men kan tegen deze stelling het Portugeesch aanvoeren, in het
Zuiden, het Noorsch in het Noorden van Europa. Men verbeeldde zich, dat de
Engelschen den mond niet ver openden, waardoor de klinkers dus verzachtten, ‘om
de dampen van hun eiland niet in te ademen’. Men kan hierop antwoorden, dat de
Schotten daarentegen, die een nog veel mistiger land bewonen, een zeer open
(broad) uitspraak der klinkers hebben, waaronder overwegend voorkomt de open
klank a. Kortom, de directe invloed van het klimaat schijnt dus al zéer gering te zijn.
Als er inwerking van het klimaat plaats vindt, geschiedt dit eerder op een indirecte
manier, n.l. doordat het een zekere levenswijze, zekere bezigheden (als landbouw,
zeevaart etc.) meebrengt.
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Aldus zijn wij weer teruggekomen bij de sociale invloeden.
Ik meen voldoende aangetoond te hebben, dat het beginsel der Junggrammatiker,
met de apriorische redeneering, waarop het berust, den toets der feiten niet
doorstaan kan, noch zelfs, in zeker opzicht de contrôle van het gezond verstand
kan verdragen. Met dit beginsel vallen tegelijkertijd de gevolgtrekkingen, en wel de
absolute tegenstelling, die men heeft willen vaststellen tusschen aan den eenen
kant de klankveranderingen, en aan den anderen kant de analogie en den invloed
der dialecten. Tusschen al deze verschijnselen bestaat een gemeenschappelijk
element, n.l. de rol, welke de nabootsing vervult.
Ik zal trachten aan te toonen, dat de analogie niets anders is dan een soort imitatie
en dat zij, inplaats van de werking der klankwetten tegen te gaan, de toepassing
van dezen juist begunstigt; en dat een dialect zich laat herleiden tot de spreek-manier
van enkele individus, doch door imitatie zich verbreid hebbend over heel de
gemeenschap, zoodat de vorming van een dialect en de verschijnselen, welke onder
de naam ‘klankwet’ samen gevat worden, verschijnselen zijn van een zelfde soort.
De analogie is eigenlijk niets anders dan nabootsing van zich zelf, welke berust
op een gedachten-associatie. De woorden staan niet ieder afzonderlijk voor onzen
geest; zij vereenigen zich naar gelang van verwantschap, van gelijkenis, en vooral
naar gelang van een zelfde spraakkunstige functie. Zoo worden al de meervouden
van zelfstandige naamwoorden, in verbinding gebracht met elkaar, al de vergelijkende
trappen der bijv. n.w., al de personen van meervoud en enkelvoud van een zelfde
werkwoord en zoo voort.... Deze uitdrukkingen die in functie gelijk zijn, trachten wij
ook in vorm gelijk te maken, b.v. het meervoud nous *amons, vous *amez is in
overeenstemming gebracht met het enkelvoud j'aime. De meest gewone uitwerking
van de grammaticale analogie zal hierin bestaan, om over een reeks van analoge
gevallen

Taal en Letteren. Jaargang 13

349
een vorm te verbreiden, die zich bijvoorbeeld door zijn veelvuldig voorkomen aan
ons opdringt. Zoo vervangt het meervoud op s in het Fransch, andere vormen, als
b.v. un coltel, des couteaux, un chastel, des châteaux; in het Duitsch vervangt het
zwakke perfectuur op - te, het sterke: bakte in plaats van buk. De analogie laat zich
dus herleiden tot de ‘kracht der gewoonte.’ Daarom noemde ik haar: nabootsing
van zichzelf.
De analogie berust dus in wezen op een gedachten-associatie. Doch eveneens
zijn zekere klankveranderingen niet te begrijpen, zonder de tusschenkomst van een
psychologische verbinding. Van dien aard zijn de zoo veelvuldig voorkomende
gevallen van terugwerkende assimilatie, of Umlaut. De Umlaut bestaat hierin, dat
een lettergreep, onder inwerking van de i der volgende lettergreep, een lichte
i-nuance krijgt; cf. Gott en Göttin, jung en Jüngling etc. De i kan ook verdwenen zijn,
nadat zij haar werk volbracht heeft, b.v. in het meervoud Kälber, dat van het oud
Hoogduitsch *chalbir komt. Al deze feiten houden de onderstelling in, dat op het
oogenblik, dat men de eerste lettergreep van het woord uitspreekt, het beeld van
de volgende lettergreep reeds in den geest aanwezig is en ten gevolge daarvan dat
de mondstelling voor de volgende i al (te vroeg!) ingenomen werd.
Dit is niet alles. Wij kunnen gevallen aangeven van klankanalogie, die een nog
juistere tegenstelling vormen met de spraakkunstige analogie. Deze vraagt een
gedachten-associatie, berustend op een overeenkomst van functie, waarbij zich
dan nog eenige uiterlijke gelijkheid voegt. Het is duidelijk, dat het verschijnsel
psychologisch hetzelfde blijft, zoo de overeenkomst louter uitwendig is; en wij kunnen
dan spreken van een zuivere klank-analogie. Evenals dat wij de spraakkunstige
vormen in verbinding brengen met elkaar, terwijl wij door analogie de spraakkunst
vereenvoudigen, door overal de onnutte onderscheidingen weg te nemen, zoo ook
is het waarschijnlijk, dat onze bewegings-herinnering ons Bewe-
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gungsgefühl, de klanken onderling groepeert de al te fijne onderscheidingen
veronachtzaamt, en de ongewone samenvoegingen vervangt door de meest
gebruikelijke. Zoo lossen zich, op een gegeven oogenblik, in het Engelsch de ee
en de ea in elkaar op, (Sweet, History of English sounds, §§ 817-825), in het Duitsch
de twee ei's waarvan de éen oorspronkelijk is, (bein, klein, arbeit), de ander ontstaan
uit de tot een tweeklank geworden lang i van het Middelhoogduitsch (mein, min,
de
wein, win, etc.), welke bij de uitspraak nog onderscheiden werden in de XVIII
eeuw. (Willmann, Deutsche grammatik, I § 216 etc.); in het Duitsch de twee ä's, de
éen oorspronkelijk (gebären, gothisch ga-ber-an, Grieksch ϕέρ-ω), de ander ontstaan
uit een a, die gewijzigd was door de Umlaut (er-zählen van *zaljan); in het Fransch
de twee e's, open en gesloten, wat nog Corneille een beletsel scheen, om terre te
laten rijmen op père of mère.
Stellen wij eens, dat in een taal de samenvoeging of opeenvolging van de klanken
m l zeer veelvuldig voorkomt, terwijl de m zelden gevolgd wordt door een n; dan zal
de ‘klankanalogie’ er naar streven, om overal de tweede groep te vervangen door
de eerste. Op deze wijze verandert de Engelsche volkstaal chimney en omnibus in
chimly en omlibus; de opeenvolging der klanken m n, die weinig gebruikelijk was,
1)
is vervangen door de meer gewone opeenvolging: m l .
Kortom, wij kunnen niet toegeven, dat er een feitelijk verschil bestaat tusschen
de oorzaken der analogie en die, door welke de klankveranderingen ontstaan. Waar
de Junggrammatiker een tegenstrijdigheid zien tusschen de analogie en iets anders,
daar zien wij liever een strijd tusschen verschillende wijzen van analogie, tusschen
verschillende manieren van gedachten-associatie's.
Bepaalde woorden, eerst beschermd, teruggehouden door een bijzondere
gedachten-associatie, worden ten slotte meegesleept

1)

Wij ontleenen dit voorbeeld aan het nieuwe werk van Oertel: Lectures on the Science of
Language, 1901, p. 222.
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in de algemeene beweging. Ik heb gesproken over de eigen namen, welke in zekere
mate geïsoleerd worden door het begrip van de persoon of de familie, waaraan zij
verbonden zijn. Men kan hiermee de geleerde woorden vergelijken, de
boekenwoorden, welke men minder vaak hoort, dan dat men ze leest en wier
geschreven beeld zich weerspiegelt in de uitspraak. Zoo laat men in de juridische
termen préempter préemption de p hooren, welke men toch niet meer uitspreekt,
in compter, sculpter, dompter, exempter; nog merkwaardiger is, dat in het zelfst.
n.w. exemption, afgeleid van het werkw. exempter, de p uitgesproken wordt (Littré),
alsof de analogie met préemption van grooter kracht was dan het etymologisch
gevoel.
In de woorden, welke een Germaansche aan een Romaansche taal ontleent,
bemerkt men vaak een aarzeling tusschen twee wijzen om het woord te beklemtonen.
De Duitsche woorden Bureau, Diner, Souper, Adjectiv, Infinitiv hebben nu eens den
Franschen klemtoon, dan weer den Duitschen, die den nadruk geeft op de eerste
lettergreep. Wij kunnen een nog volkomener toestand van Germanisatie voorzien,
waarin deze laatste manier beslist de overhand zal hebben zooals reeds gebeurd
is in Karneval, Ocean, Lieutenant etc.
Wat heeft er in dergelijke gevallen plaats gehad?
De gedachten-associatie, die een reeks woorden verbond, evenals een draad,
waaraan parelen geregen zijn, slijt ten laatste, en de woorden, nu verspreid, volgen
nieuwe stroomingen. De band, welke die en die der Duitsche woorden aan de
Fransche taalfamilie verbond, breekt en maakt plaats voor een nieuwe
gedachten-associatie, die deze woorden doet overeenstemmen met het meerendeel
der Duitsche woorden en het terrein voorbereidt tot toepassing der Duitsche
klemtoonwetten: de analogie is dus niet altijd een hinderpaal en kan in bepaalde
gevallen de helper der klankwetten worden.
Het tweede groote bezwaar, dat de Junggrammatiker zelf erkenden, dat deze
wetten in hadden, is de invloed der dialecten. Al de ‘uitzonderingen’ op de wet
moesten volgens
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hen verklaard kunnen worden, hetzij door de analogie, hetzij door den invloed van
een ander dialect. Want de wet is in definitie slechts waar voor een zelfde dialect,
d.w.z. voor een dialect vrij van elke vermenging. Wij zullen weldra zien, dat dit een
hersenschimmige voorwaarde is, aangezien zoo'n dialect nergens te vinden is.
Intusschen zal ik nu dadelijk een andere inconsequentie aantoonen.
Volgens de definitie zijn de klankwetten van toepassing, hetzij op de veranderingen
van eenzelfde taal, hetzij op die, welke plaats gevonden hebben in den overgang
van een taal tot een ander. Wat is nu het geval? De belangrijkste en treffendste
wetten, die dus het meest den naam ‘wet’ verdienen, behooren juist tot de tweede
groep (overgang van het Latijn tot het Fransch, van het Angelsaksisch tot het
Engelsch). Het zijn misschien ook de eenigen, wier oorzaak wij kunnen begrijpen,
en deze oorzaak schijnt niet physisch te zijn. Het is inderdaad waarschijnlijk, dat de
overgang van een ‘moedertaal’ in een ‘dochtertaal’ niets anders schijnt te zijn dan
de opslurping door deze moedertaal van een inheemsche taal, die verdwenen is
niet zonder eenige sporen te hebben nagelaten, met name in de uitspraak van de
afgeleidde taal. Meer en meer is men heden ten dage van meening, dat de nieuwe
talen niet het resultaat zijn van een spontane wording, doch wel van een kruising,
een vermenging. De geschiedenis bewijst ons, dat in het geval van invallen, van
verovering, het gewoonlijk het meest beschaafde ras is, dat zelfs in het geval, dat
het minder talrijk is, aan het andere zijn woorden en zijn spraakkunst opdringt. (Men
denke aan de Romeinen in Gallië). Doch met betrekking tot de uitspraak is de
toestand anders. Het is waarschijnlijk, dat hierin de meerderheid de overwinning
1)
behaalt en de invloed van een articulatie-basis , die een menigte ingewortelde
gewoonten heeft geschapen.

1)

Bij de formatie van de klanken is die basis in elke taal verschillend: (in het Engelsch b.v. is
de tong gewoonlijk plat en slap, en een weinig naar achter getrokken; de werking der lippen
is weinig krachtig; in het Fransch wordt de tong naar voren gestrekt; de lippen en het weeke
achtergedeelte van het verhemelte zijn zeer bewegelijk); nemen nu de organen andere
plaatsen in, dan komen er alnaarmate die basis verschilt, onder het uitademen, andere
overgangsklanken te voorschijn.
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Denkt eens, aan wat er gebeurt in de landen, waar twee talen gesproken worden
(zooals België). Denkt eens aan de vervorming van het Angelsaksisch in Engelsch,
wat eigenlijk niets anders is dan de geschiedenis van de vermenging en de
wederzijdsche doordringing van twee manieren van articulatie, de éen inheemsch,
de ander ingevoerd door de overweldigers, de Normandiërs.
Telkens wanneer een taal aangenomen wordt door een nieuwe gemeenschap,
ondergaat zij natuurlijk ten opzichte van haar klanken een soort van straalbreking,
waarvan de hoek grooter of kleiner zal zijn, doch altijd zeer regelmatig. Zoo het
Latijn hier het Fransch geworden is, ginder het Spaansch, dan vindt dit zijn oorzaak
niet in afwijkingen van het klimaat, doch wel in het feit, dat de ‘moedertaal’ hier als
1)
onderliggende idionen de Gallische dialecten aantrof, ginder de Iberische tongvallen .
Bestrijk een geel en een rood vlak met blauw, zoo zult ge in het eerste geval groen
verkrijgen, in het tweede, paars. De verandering van de Latijnsche u in de Fransche
ü is waarschijnlijk veroorzaakt onder langzame inwerking van het Gallisch. En
o

inderdaad 1 . heeft het verschijnsel zich voorgedaan, overal, waar het Latijn zich
opdrong aan Keltische volkstammen, in Gallië, in het Noorden van Italië, in het
o

Zwitsersche kanton Grauwbunderland; 2 . het verschijnsel komt ook voor in een
Germaansche tongval, het Nederlandsch, en dáar bevinden we ons ook in
o

tegenwoordigheid van een Oude Keltische bevolking, de Belgen; 3 . de vergelijking
van het Oud-Iersch met de afgeleidde dialecten toont ons een overeenkomstige
evolutie bij de Kelten, van den overgang van de u naar i.

1)

cf. E. Wechssler, giebt es Lautgesetze? Halle 1900.
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Een klankwet nu, zoo zuiver, zoo juist afgebakend als deze, blijkt dus ontstaan te
zijn uit de vermenging van twee dialecten. De Junggrammatiker, die hun beginsel
beperken tot het dialect, dat vrij is van elke inmenging, zouden dus, om consequent
te zijn, die wetten moeten verwerpen, en de definitie der wet nog meer beperken.
Doch ik heb het reeds gezegd: die voorwaarde, dat een dialect volkomen zuiver
moet zijn, is onbestaanbaar. Het dialect is juist iets, dat geheel en al betrekkelijk is;
men weet niet, waar het eindigt, noch waar het begint. Er bestaan op de gansche
wereld geen twee menschen, die op een zelfde wijze spreken, wat zeg ik? zelfs niet
éen persoon, die in al de omstandigheden van zijn leven, op een zelfde manier
spreekt.... Zoo wij het woord in zijn strengste beteekenis nemen, dan zijn er op zijn
minst evenveel dialecten als individu's, en dan zou het beginsel van de
Ausnahmlosigkeit slechts waar zijn voor de taal van een mensch, of nog juister,
1)
zooals B. Delbrück het zegt, voor ‘de moment-doorsnede van de taal van éen
individu’.
Wij echter zullen het woord dialect niet in zijn allerbeperkste beteekenis nemen; wij
stellen ons tevreden met de gewoonlijke beteekenis, die ‘een taalvorm’ aanduidt
‘gemeen aan een aantal menschen, die geen moeilijkheid ondervinden om elkaar
te verstaan, en die niet gehinderd worden door de verschillen, die tusschen hen
bestaan.’ (P. Passy).
Doch het dialect, zoo opgevat, is een sociaal verschijnsel van nabootsing en
derhalve heeft ook de antithese, die men stelt tusschen dit verschijnsel en de
klankwet evenmin reden van bestaan, als de tegenstelling met analogie.
Deze ‘gemeenschapsvorm’, het dialect, is dus niets anders dan de manier van
spreken van enkelen, door nabootsing ver-

1)

.... ‘Nur im Moment durchschnitt der Sprache eines Individuums.... von dem jenigen nur, was
ein Individuum in einem bestimmten Moment seines Lebens spricht oder sprechen würde,
wenn es den gesammten Wortschatz durch sein Organ passieren liesse’. Delbrück, Einleitung
in das Sprachstudium, 1884, p. 129.
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breid over heel de gemeenschap. De klankwet is een manier van uitspreken, welke
langzamerhand andere wijze, van uitspreken verdringt en zoo zich verspreidt. Dialect
en ‘wet’ komen dus met elkaar overeen in oorsprong. Elke verandering, die zich
voortplant, is om zoo te zeggen een dialect in 't klein. Waarom dan de vorming van
dialecten en klankwetten voor te stellen als heterogene dingen welke men onmogelijk
met elkaar kan vergelijken?
De drang der nabootsing, die een dialect boven de anderen plaatst, om er de taal
eener gemeenschap van te maken, doet niet elke oneffenheid van het terrein der
taalkunde verdwijnen. Eveneens lukt het den drang der nabootsing, die de
klankveranderingen tot wet maakt, niet om geheel en al de verschillen van uitspraak
te vereffenen. Er kan geen dialect bestaan, noch klankwet, welke volkomen zuiver
zijn; het een en het ander zijn het gemiddelde der taal en laten mogelijke varianten
toe.
Men vindt in elke taal onderling uiteenloopende wijzen van uitspreken, die gelijkelijk
voor goed gelden bij hen, die haar spreken; zoo b.v. in het Fransch, een lange of
korte a, in-ation, de uitspraak s of z in-isme, en nog heel wat andere afwijkingen,
welke o.a. in de nieuwe Dictionnaire phonétique van Michaelis en Passy opgesomd
zijn. Wellicht is het slechts een voorbijgaand verschijnsel en zal een der vormen ten
slotte voor de ander wijken. Evenwel, wij kunnen ons voorstellen, dat twee manieren
van uitspreken steeds naast elkaar blijven voortbestaan, wanneer dit dualisme
1)
gebruikt wordt b.v. om de beteekenis te nuanceeren .

1)

P. Passy zegt (Op. cit., p. 238), dat hij onderscheid maakt tusschen een ‘meûle à repasser’,
met lange en gesloten eu en een ‘meule de foin’ met korte en open eu. Dit is een individueele
uitspraak. Doch in de Nederlandsche taal bestaan zekere klankverdubbelingen, welke
gewettigd zijn door het gebruik, door de beteekenis bepaald: dof van klanken en kleuren, duf
van de atmosfeer; bros, wat makkelijk tot poeder kan gewreven worden, broos, breekbaar.
Zie in Grundriss van Paul (1898) p. 889, het interessant hoofdstuk van J. te Winkel,
‘Sprachbereicherung durch Formdifferencierung’.
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De geleerden der nieuwe school verklaren deze klankverdubbelingen door den
invloed van vreemde dialecten. Zou men haar oorsprong niet kunnen zoeken in een
dialectinvloed niet van buitenaf, doch innerlijk werkend, ik bedoel: in de onvolledige
in zich opneming en de overleving van zekere individueele verschillen, in den boezem
van dat zelfde dialect? Ik beweer niet, dat deze verklaring de eenig goede is, doch
de Junggrammatiker hadden niet het recht, zooals het mij tenminste voorkomt, om
van te voren elk onderzoek, dat in die richting gedaan werd, te ontzenuwen. En dit
doen zij toch, wanneer zij a priori verklaren, dat eenzelfde klankgreep niet op twee
verschillende wijzen in het zelfde dialect kan evolueeren.
Na al wat gezegd is, kunnen wij niet anders dan besluiten tot verwerping van het
beginsel: dat de klankwetten geen uitzonderingen zouden toelaten. Dit axioma is
dubbelzinnig in zijn vorm, aprioristisch in zijn oorsprong. Het verwekt slechts
misverstand. Verkeerdelijk plaatst het de klankveranderingen op een soort van
voetstuk, als waren zij ontstaan uit andere oorzaken, dan die de evolutie der taal in
het algemeen regelen, alsof alléen de veranderingen regelmatig waren en ook alléen
(met uitsluiting van de veranderingen in beteekenis, in syntaxis etc.) vatbaar voor
werkelijk wetenschappelijk onderzoek. Doch er is meer. Wij beweren, dat de
wetenschappelijke studie der klankveranderingen meer te verliezen dan te winnen
heeft bij de handhaving van dit beginsel. Want zoo het al aanspraak tot onderzoek
naar de oorzaak der ‘uitzonderingen’, daarentegen belemmert het elke studie over
den oorsprong der ‘wetten’, doordat zij het vrije onderzoek in deze stof vervangt
door iets dat a priori een dogma is. De verklaringen, die ik nu voorgesteld heb voor
bepaalde regelmatige verschijnselen, zouden door de Junggrammatiker van een
twintigtal jaren geleden, beschouwd zijn, als zeer kettersche stel-
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1)

lingen . Ik beweer niet, dat deze verklaringen de eenig ware zijn. Doch ik beweer,
dat een ernstig onderzoek naar de oorzaken der klankwetten, of indien men liever
heeft: van de regelmatigheid der klankveranderingen, slechts mogelijk is, zoo men
het beginsel der Ausnahmlosigkeit moedig het hoofd biedt.
Brussel.
PAUL DE REUL.
Dit stuk werd door prof. de Reul uit Brussel in het Frans opgesteld, en daar voor
hem vertaald. De Red. kon uit ‘den aard der zaak’ geen ingrijpende veranderingen
aanbrengen, alleen werden enkele onduidelijke plaatsen meer met het origineel in
overeenstemming gebracht.

1)

Zoo werd het denkbeeld van analogie, die louter phonetisch zou zijn, een bewering verdedigd
door Schuchardt, zonder discussie door Paul verworpen als ein Unding. (Litt bl. f. Germ. und
Roman Phil. 1886, p. 2). Men wilde zelfs niet toegeven, dat de grammaticale analogie de
macht had om een klank te bewaren, welke zich eigenlijk volgens een klankwet moest
vervormen; men meende, dat de klank zich eerst vervormde (zoo b.v. was het een ketterij te
gelooven, dat de a in je lave, tu laves, il lave oorspronkelijk was), omdat de wet physisch is
en blind als de fataliteit, en dat de analogie later de oorspronkelijke klank herstelde. cf.
Brugmann, zum heutigen Stande (1885) p. 52. Oertel, Lectures, p. 264.
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Uitgaven van De Génestet's dichtwerken.
(Zie p. 165).
In de Akademische Bibliotheek te Leiden, in die der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde aldaar en in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage zijn enkele
handschriften en brieven van onze dichter, die ik voor 't nu volgende geraadpleegd
1)
heb .
o

H.S. n . 1273 der M.v.N.L. bevat de meeste Leekedichtjens benevens enkele
Verspreide Gedichten: De Engel bij het Graf (IX, 155), Uit het Dagboek van een
Gelukkige (IX, 134), Liefde (IX, 140), Variatie op I Korinthe XIV:20 (IX, 153, waar
de titel is Variatie en 't motto I Kor. XIV:20), Bij het Plaatjen, Preparing for the
promised Land (IX, 232, titel: Naar 't beloofde Land (bij de bekende Kunstplaat:
Preparing for the Promised Land), De Schrift te kennen in zijn jeugd (IX, 179, titel:
Onvergankelijk, motto: Hij kende de heilige Schriften van kinds af, 2 Timotheus
III:15). Het oude Huis (IX, 136), Kijkjen in het Leven (IX, 165) en Welgelegen (IX,
139).
De Leidse Akademische Bibliotheek heeft het handschrift van Vreemdelingen (IX,
216), eerst verschenen in de Leidse Studentenalmanak voor 1852.

1)

Mijn hartelike dank aan de Heren D r . S.G. d e V r i e s , D r . H. B r u g m a n s e n J.H. W
U n g e r , die me dit mogelik maakten.
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Uit deze handschriften is me gebleken, dat D e G é n e s t e t altijd schrijft: koom(t)
en steeds de uitgang -(t)jen gebruikt; dat de dichter niet altijd consequent is in 't
gebruik der hoofdletters en bovendien door de schrijfwijze van sommige hoofdletters
moeilik te controleren: dat De G. veel klemtoontekens gebruikt, die voor een deel
al in de eerste uitgave verwaarloosd zijn; dat de dichter noch in de proef veranderde
en B u s k e n H u e t de proeven van de Leekedichtjens heeft gezien. [28 Sept. '60
schrijft D e G. aan K r u s e m a n : Het spijt mij dat ik U een paar dagen op de proef
van vel 7 moet laten wachten, daar ik nog al zoo'n haast mee had - maar Huet,
wiens scherpe blik altijd nog eens over ieder regeltjen gaat is uit de stad - even naar
Middelburg. Maar Maandag koomt hij terug en anders koomt toch de proef met de
laatste kopy.
2 Oct. 60: Mag ik U waarschuwen dat er in deze laatste proef waarschijnlijk nog
al geknoeid zal worden?
21 Oct.: vel 8 van de Ldichtjens is hij Huet (blijkens brief van 29 Oct. aan de
uitgever toegezonden).
? Nov.: In de proef van vel zes heb ik nog al wat te korrigeeren... en in te vullen
misschien.
2 Nov.: De proef van het ‘Voorwerk’ keert spoedig tot u weer. Ze is nu bij Huet.].
De eerste uitgave van de Leekedichtjens (aangehaald L) is bij A.C. K r u s e m a n
te Haarlem verschenen zonder jaartal [blijkens de brieven in 't laatst van 1860:
14 Nov.: Zoo de Leekedichtjens niet op het laatst van deze week uitkomen - och,
laat het dan een dag of tien later worden! Ik moet de volgende uit stad.
1 Dec.: Ik heb gisteren eenige present-exempl. aan de vrienden hiér doen
bezorgen. Potgieter, dien ik even sprak, meende, dat wij van het boekske wel pleizier
zouden hebben. Wij vinden het vignetjen alleraardigst uitgevoerd. Kruseman heeft
de Génetet keurig opgedischt. Ik dank hem er voor met heel mijn hart!]
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Behalve deze en de genoemde uitgaven vergeleek ik die van Dr. H.U. M e y b o o m ,
o

verschenen als n . 7 in de Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, Groningen
1894, (aangehaald M).
In de Inhoud van L (die waarschijnlik van A.C. K r u s e m a n is; brief van D e G.
os

aan K. 21 Oct. '60: Zult Gij de Inhoudsopgave in orde maken?) staan N . XL-XLVII
onder de algemene titel: De Stand der Zaken. In 't boekje zelf staat deze titel onder
't nummer XL; alle latere uitgaven hebben dit zo overgenomen.
os

Eveneens is 't gegaan met de titel: De Tegenstanders van het Moderne voor N .
LXXIV-LXXXIII. Uit het handschrift blijkt, dat de Inhoud de bedoeling van de dichter
weergeeft.
In L en I staat: Zoo stond hij mij daar, hij uw minlijke zoon, waarvoor de andere
uitgaven lezen: uw beminlyke zoon IX, 86, 25, wat zeker meer welluidend is. Het
handschrift ontbreekt van dit gedichtje, daar het uit de Aurora is overgenomen.
De zinstorende fout behaagt staat enkel in IX, 101, 2, 6; de andere uitg. hebben
in overeenstemming met het hs. belaagt.
Evenzo staat de Volksuitgave alleen met die noot, 104, 9 tegenover de noot en
die schepping, 114, 1, 22 voor de schepping van alle andere uitgaven. De juistheid
van 't laatste wordt door het hs. bewezen: van 't eerste ontbreekt het, daar 't is
overgenomen uit de Christ. Volksalmanak '58.
Dat een kleine Mennoniet de juiste lezing is, en niet een kleinen Mennoniet IX,
98, 2, 14 wordt behalve door het hs. door het verband bewezen.
filomenenlied IX, 91, 1, 27 staat ook al in V; de andere lezen in overeenstemming
met het hs. filome(e)lenlied.
Met de lezing Lente is staat I alleen tegenover de andere: Lent' is, IX, 91, 1, 4,
wat ook in het hs. staat; met den kinderketternaam staat in I voor met dien
kinder-ketternaam der andere ed., IX, 107, 1, 6. Ofschoon 't hs. ontbreekt, zou ik
niet aarzelen, de laatste lezing te kiezen.
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maakten van L., I, II, V is in overeenstemming met het hs.; M en IX lezen: maken,
IX, 102, 5.
I en V hebben zielbestaan voor zielsbestaan der andere, wat ook in het hs. staat,
IX, 112, 1, 20.
De lezing van L., die ook in I te vinden is: in krankheid of in rouwe, heeft ook het
hs. De andere lezen: in krankheid en in rouwe IX, 113, 13, die me aanstonds verdacht
voorkwam in verband met het volgende vs.: Maar ben ik droef of krank.
L. heeft Zondagmorgenuur, dat ik welluidender vind als Zondagsmorgenuur der
andere uitg., IX, 88, 2, 29. Het hs. van Jan Rap ontbreekt.
Ter wille van 't officiele geslacht van plicht is 't moeilijk pad der plicht van L. en
hs. later veranderd in 't moeilijk pad van plicht, IX, 106, 1, 21. Is dit te verdedigen?
IX, 100, 1, 9 heeft een uitroepteken voor het vraagteken van het hs. en de andere
edities.
Van de hoofdletters, die al in L. ontbreken, zijn in het hs. opmerkelik: Zijn IX, 100,
2, 2, Hij, Die allen IX, 114, 1, 28. Me dunkt, dat hieruit al wel een gevolgtrekking te
maken is voor D e G 's schrijfwijze, al zijn ook de andere plaatsen niet duidelik.
Het hs. en L., I, M. lezen: Liefde voor liefde van IX, 102, 1, 26. Onderstreept (om
in de druk te spatieren) zijn in het hs.: nieuwe IX, 106, 1, oude ib. 4, wat ook
gespatieerd is in L, I, II; gij 108, 6, ook gespatieerd in L., I, M.; juist ib. 1, 18; wij 109,
7, gespatieerd in L., I, M.; niet onderstreept zijn daar reedlijk, 106, 5 en bourgeois,
ib. 14.
Een klemtoonteken hebben in 't hs.: ánders (ook zo gedrukt in L.) IX, 100, 2, 3;
zoó (ook in L.) ib., 33; zoó (ook in L.) 106, 14; wíj, 109, 7; toé, 110, 1, 1; té, ib. 24,
smárt, (ook in L.) 114, 2, 26; vuúr (ook in L.) ib. 3, 12; wíj (ook in L., I) 115, 6, gíj,
ib. 8.
In het handschrift staat een † onder Stichtelijke Uren IX, 102, In Nomine Dei ib.
e
e
103, Voor Schriftverklaarders ib. 104. Onder het 2 en 3 Leekedichtjen is ditzelfde
teken ook in
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alle uitgaven te vinden, onder 't eerste alleen in L., I en II. Het hs. geeft geen licht
omtrent de betekenis er van; daar staat het intussen ook noch onder een niet gedrukt
gedichtje: Unie, waarvan in de Brieven gezegd wordt: ‘Piet prijst Jan en Jan prijst
Piet’ - heb ik in vel 7 toch maar geschrapt. Dat is niet heel fijn. Ik zal er iets anders
voor in de plaats zetten (D e G. aan K r u s e m a n , 28 Sept. '60).
Machteld en Leonard IX, 90 heeft in het hs. als datum: Mei '59; Op heel en half
licht IX, 102, dat daar de bijtitel Een Winteravondherinnering heeft: Maart 1860;
Luim IX, 110 mist de datum.
Het hs. bewijst de juistheid der lezingen:
Ik zie Uw weg, Uw liefde, Uw leiding, o mijn God (zie dit Tschr. p. 161); Daar zijn
we nu in 't nieuwe huis (ib. 164); 't spoor van dierbre schreên! (ib. 163); met wie 'k
in 't zoeter leven (ib. 164); zoo'n stumper, die staat niet alleén in het land (ib. 162);
nog zijn oogst van zegen voort; (ibidem), geloof (ib.)
Schoon 't verstikt scheen en versmoord (L.d.E. I, II) voor vermoord V en IX, 180,
1, 8, en Viel ooit stemme van den trans? (L.d.E.) voor sterre der andere ed., IX,
180, 1, 30, verzuimde ik toen te vermelden, (vgl. Biblia, IX, 156:
Niet uit den Hemel, neen is ze gevallen,
Feillooze letter, door de Almacht gegrift.)

Een hoofdletter hebben in het hs.:
Huis, IX, 139, 1, 21, Bruid, 140, 35 (ook in L.d.E.), Troost 141, 10, Boô, 155, 26,
Beeld 179, 1, 28.
Een klemtoonteken hebben úw, IX, 136, 7 (teken bewaard in de andere uitg.);
doór ib. 1, 18; ík 155, 15.
Kijkjen in het Leven, IX, 165 heeft als datum July '59; de uitgaven missen deze
aanwijzing.
Voor de Nalezing had ik geen hs. of uitgave van D e G é n e s t e t zelf. Een
vergelijking van de oudste drukken met
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de Volksuitgave levert hier echter ook genoeg bewijzen voor de onbetrouwbaarheid
dezer laatste.
IX, 200, 25 lezen we:
Het was een hartstocht van mijn ridderlijken jonker,
Te zweven door het woud,

waarvoor alle andere uitgaven hebben:
Te zwerven, wat natuurlik de juiste lezing is.
IX staat ook alleen met de lezing:
Hier wacht den held een Christelijk graf
Een zielmis en gezangen’. 218, 1, 35.
De oudre ed. lezen: en zielmis

Hetzelfde is 't geval in 223, 15:
Hij heeft den vollen dag gewerkt,

waarvoor de andere ed. hebben:
Hij heeft een vollen dag gewerkt.

IX, 220, 1, 12 staat: Als vogeltjes zich paren,
wat moet zijn:
Als de vogeltjes zich paren, zooals in I, II, V te lezen is.
Een fout, die enkel IX heeft, is ook:
Neen, schoon een wijl voor 't stralend oog,
Omstraald van liefde en lijdensglorie, (231, 2, 15).

De andere uitgaven lezen: 't starend oog.
Meermalen is de foutieve lezing van IX ook al in V te vinden; zo IX, 218, 2, 27:
De grond was als met bloed doorweekt;
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waar I en II lezen: als van bloed.
IX, 226, 2, 12:
Der teedren is de Maatschappij,
Der zwakken is de kracht,

waarvoor in I en II te lezen staat: de heerschappij.
IX, 231, 1, 28: In 't onomkoopbaar zelfgericht,
voor: In 't onontkoombaar zelfgericht van I en II.
De lezing van V en IX is wel geschikt ons zonderlinge gedachten te doen opvatten
van D e G. 's oordeel over de rechters!
IX, 230, 2, 20:
En - moest ook de edelste van allen,
Die ooit in fieren minnaarsgloed
Een heerscher zag aan haren voet,

luidt in I en II:
Een heerscher zagen aan haar voet,

De verandering zal toch niet zijn toe te schrijven aan de wens om 't bezittelik vnw.
te verbuigen?
IX, 203, 25: Zij rolt het briefjen in haar handje heen en weer,
luidt in I en II beter:
Zij rolt het briefjen in haar handje al heen en weer.

Ook moet verbeterd IX, 214, 1, 34:
Gij armoedigen van geest,
Gij eenvoudigen van harte!
Spreekt die taal tot iedere smarte,

in de lezing van I en II:
in iedere smarte,
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Zo ook: IX, 212, 1:
En leert hem, hoe hij stil en needrig en bescheiden,
Op boete en diep berouw zijn trots moest voorbereiden,

in moet van I en II,
en IX, 224, 21:
Het was des hemels schat in de'eelsten vorm der aarde...

in de' eelsten vorm van aarde van I en II.
In I en II staat: ‘of zij elkandren krijgen,’ wat in V en IX, 209, 17 geworden is:
elkander. Zou de oudste lezing misschien een citaat zijn, dat voor D e G's tijdgenoten
begrijpeliker was als voor ons?
Wat de reden is, dat op den schoonsten aller dagen van I en II in V en IX, 214,
1, 33 op de schoonste geworden is, begrijp ik niet. Anders is wel eens welluidendheid
opgeofferd aan het grammaticaal geslacht.
IX, 197, 25 heeft:
'k Belijd u graag mijn schuld, al ware 't op mijn knie, Maar 'k heb een passie voor dien eernaam van Marie!

waarvoor I, II en V lezen: knieë en Marië, wat in de spottende toon heel goed past.
V staat tegenover I, II, IX, 198, 1 met de lezing: het bal voor een bal; zo ook snakt
voor snikt, IX, 208, 7; daar 's nog een uitkomst voor: daar 's nog uitkomst IX, 211,
13; hij stampvoet voor: stapvoet IX, 211, 21; in het uur der zomerzonnesteken voor:
in het vuur IX, 212, 15.
In IX, 218, 3 staat:
Dien 'k op een bezemstok vol vuur,
Bloedrood, door 't zwerk zag rijen!
Alle andere ed. lezen: van vuur.

V en IX, 229, 1, 6 hebben terecht:
Al beidden glorie en genot
U in haar rijkste tooverdreven.
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tegenover I en II: beiden.
Het handschrift van Vreemdelingen bewijst, dat geduld V en IX, 216, 3 de juiste
lezing is tegenover geduldig van I en II, evenzo zorgloos I, II, V voor zorgeloos, IX,
216, 2, 14.
Verder staat daar tegenover de uitgaven: stuur voor roei IX, 216, 1, 13, op zee
voor der zee IX, 216, 2, 14 en zee: (ook in I) voor zee! ib. 15.
Uit de Brieven zou ik noch zonder commentaar willen aanhalen:
Ik had gaarne, dat mijn Mederedacteur (d. i van de Christelijke Volksalmanak:
D e G.) zijn oog over de verzen liet gaan (T i e l e aan K r u s e m a n 2 Sept. '59).
Er liggen nog verscheidene lilliputterjens van vaerzen voor bladv. geschikt, die ik
hier wel bij zou doen, als ik mij niet haasten moest U de proef terug te zenden (D e
G. aan K. 2 Oct. '59).
Ik had eerst een paaschlied willen dichten, doch het viel mij te zwaar of liever 't
werd te zwaar voor den Almanak. Daarom werkte ik deze erinnering af - die
onvoltooid als zooveél - in mijn boeksken stond (D e G. aan K. 10 Oct. 60)
omdat.... hij (d.i. D e G.) zich thans geheel aan bellettrie kon wijden, die voor mij
niet veel meer dan een verpozing kan zijn (T i e l e aan K. 20 Mei '61).
Mij heeft de dood van onzen De Génestet ook diep getroffen. Ik had dit in het
allerminst niet gewacht. Ook ik verlies in hem een vriend, wiens omgang mij lief
was, en op wien ik voor de toekomst onzer Nederlandsche letterkunde groote
verwachtingen had gebouwd. ‘De laatste der eerste’ zijn alzoo helaas! de laatste
geworden..... En een dichter onder ons clubje, die daartoe (d.i. om d e G. als
redacteur te vervangen) bekwaam zou zijn, weet ik niet.
En als wij dan uit de portefeuille van onzen overledene nog iets ontvangen mogen,
dan zal het ons aan poëzy niet ontbreken, (dez. 13 Juli '61).
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Eenigen tijd geleden ontving ik bericht van Bienfait, dat hij te Roozendaal onder de
papieren van zijn broeder De Génestet had gezocht, maar niets gevonden. Hij
schreef mij tegelijkertijd, dat hij zijn broeder verzoeken zou ook te Amsterdam eens
te zoeken. Nu onlangs stelde hij mij wederom te leur door mij te melden, dat ook
daar niets te vinden was (dez. 28 Aug. 61). Mijn lust is groot om ter Gedachtenis uws Vaders eenige van mijn herinneringen
op te teekenen. Ik onderschrap het woordjen mijn, - want zoo ik dit plan vervulle,
zal mijn bijdrage tot de kennis van den edelen Dichter, niets hebben van een
biografie. Een en ander intiem en onvergetelijk gesprek, dat ik in het koepeltjen en op den Haagschen weg met Uw Vader heb gehad, zou er mij de stoffe toe geven.
Voor mijzelf hield ik daar aanteekening van - gelijk ik meer gewoon ben. Eer ik mij
nu tot de bewerking zette, had ik daar gaarne eens met U over gesproken. (D e G.
aan de zoon van T o l l e n s 30 Oct. '56). Rotterdam, April 1903.
G. ENGELS.
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Een jongen van Jan de Witt.
(Vergel. Taal en Letteren, XII, 26 vgg.).
In het Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 13. Jahrgang, Heft 2 (1903) wordt een
volkslied op Jan de Werth afgedrukt, dat naar ik meen ook te vinden is in de
o

verzameling van Erk-Böhme, Deutscher Liederhort II, 123, n . 315.
De ruitergeneraal, hier Hans von der Wehr genoemd, wordt er in getekend als
een onverschrokken en onverschillig soldaat. Het heet van hem:
Hansz von der Wehr, der theüre Held,
Wohl bekant ist in der Welt.
Wer ist diri diri der
Diri dri der Hansz von der Wehr?
Hansz von der Wehr mit seinem Gaul
Steht vorm Feind als wie ein Saul.
Hansz von der Wehr, ein guetter Christ,
Frist in der Fasten Speckh und Wirst.
Enz.

Het slotkoeplet luidt:
Hansz von der Wehr ist endtlich gestorben,
Ein braffer Held ist an ihm verdorben.
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Een bewijs dat deze ijzervreter ook buiten Duitsland bekend was, en wel onder een
naam die opmerkelik aan Jan de Witt herinnert, vinden wij op blz. 223 van het
geciteerde Zeitschrift:
‘Im französischen Volksliede (“Petits enfants qui pleurera?” Allgemeine deutsche
Biographie 42, 105) lebte “Jean de Wet” infolge seines Streifzuges v.J. 1636 noch
lange als Kinderschreck fort.’
Mij dunkt, de waarschijnlikheid wordt groter dat wij bij Een jongen van Jan de Witt
aan Johann von Werth, alias Jean de Wet, hebben te denken.
R.A.K.
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Kleinigheden.
XXXV.
De morgenstond heeft goud in de mond.
Dit zegt Stoett er van: het is ‘vroeg opstaan is profijtelijk’; hd.: Morgenstunde hat
Gold im Munde. De zegswijze komt in het Deens en het Zweeds ook voor. - Men
vindt ook dat de Morgenstond Aurora, goud in de mond heeft ‘in velerlei volkssagen’.
- Het overige wat Stoett mededeelt geeft weinig toelichting.
Het is een jong spreekwoord blijkbaar.
Volgens Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte (blz. 71 noot): verdankt (es) seine
entstehung vermutlich einem steifleinenen Schulmeisterwitz über das Wort aurora
(aurum in ore).
De getuigenis is van geen geringe waarde.
B.H.

Vraag.
Van waar komt de uitdrukking ‘spaak lopen’?
D.H.
V.D.S.
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Boekaankondiging.
Londinismen (Slang und Cant)..... ein Supplement zu allen
englisch-deutscher Wörterbüchern von H. Baumann, Berlin 1903,
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung.
Dat is de tweede druk stark vermehrt van het gelijknamige boek in 1887 verschenen
en toen niet bijzonder gunstig beoordeeld, vooral niet door ons aller grootmeester
in het Engelsch, Dr. C. Stoffel, in Taalstudie. De Hollandsche navolging van
1)
Londinismen n.l. het Woordenboek der Engelsche Spreektaal, 1895 van den heer
Barentz, een vlijtige, maar ‘kritieklooze’ compilatie uit Slang dictionaries en dergelijke
boeken, was geen verbetering van het Duitsche werk, al had hij zijn voordeel kunnen
doen met de zeer belangrijke en rijk gedocumenteerde bijdragen als: Marginal Notes
to Baumann's ‘Londinismen’ van Grose Redivivus (Dr. C. Stoffel) en Addenda
(Taalstudie IX). Wat Barentz niet gaf, is nu hier gegeven door Baumann zelf; het
nieuwe boek laat zijn voorganger ver achter zich. Waarom het echter nog maar altijd
door supplement op alle Engelsch-duitsche Woordenboeken heet, is niet gemakkelijk
in te zien. Zeker is het dat maar schraaltjes voor Flügel en Muret-Sanders (door Dr.
C. Stoffel voltooid) en zelfs in kleinere

1)

Vgg. Taal en Letteren.
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woordenboeken als bijv. dat van Tauchnitz (James-Stoffel) vindt men, om maar
eens een greep te doen, hide, hiding, hidebound, him (= he), have on the hip, hippish,
hobbledehoy, hobnob enz.
Het is wéér van het goede te veel en van het gewenschte niet genoeg, ook bijv.
wat betreft de behandeling van wèl opgenomen woorden: bijv. bean(s): hierbij krijgen
we alleen beans = a) geld, vermogen; b) ransel en kwelling. Maar het geciteerde to
give a person beans is ook to give it him hot = iemand uitvegen, een standje maken,
en bovendien kan it gives you beans zijn it is very disagreeable:
Then - Gulp [down the dreadful stuff!] Oh Gewillikins,
Charlie! it gives yer the ditherums, it do.
Bad enough if you'ave to wolf one, but it fair
gives yer beans when 't is two
(Punch, 24 Sept. 1892, Arry at Arry gate.) Barentz is hier beslist beter dan Baumann
en heeft enkel vergeten like beans = like bricks, like blazes, like one o'clock enz.
Bij leg mist men de met het Friesche ien bij 't foetsje krije parallel loopende
uitdrukking to pull a person's leg, (Kipling Stalky & Co., p. 184 en ook 215 Tauchnitz
ed.), terwijl to break a leg niet idiomatisch vertaald is, ofschoon het Duitsch hiervoor
heeft ein Hufeisen verlieren.
Juist is troc = trocedera, maar in den romanlitteratuur van 1902 had Baumann
nog een andere verminking van dit woord kunnen vinden, nl. troco, herhaaldelijk in
Sir Richard Calmady!
Verder zal het onder three cornered vermelde zeker geen voldoende aanvulling
blijken van wat de groote woordenboeken sub voce geven: de eigenlijke beteekenis.
Figuurlijk vermeldt Baumann: three-cornered contest (election), maar dit geeft niets
voor three cornered ministrations (Kipling, the Light that Failed) of a three-cornered,
impracticable fellow (G. Eliot, Daniel Deronda II 269 Tauchnitz) of three-cornered
brutes (Punch, 7 Nov. 1900, 339), in welke gevallen dit woord synoniem is
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met, lomp, onhandig, enz. (Vgl. min of meer het hollandsche hoekig).
Waarom is screever (vgl. Flügel) wél opgenomen, maar het hetzelfde
beteekenende er niet te vinden, flagstone-artist niet? Waarom pepper-boxes wel,
maar pepper-pots niet, vooral omdat Kipling heeft: to pepperpot it? Waarom pee-pee
uit de kindertaal wel, maar bijv. ums in: ‘And did not ums know the sea was salt,
and did ums think it very nasty, and not half as nice as a brandy-and-soda.’ (G.
Moore, A. Mummer's Wife Ch. XIII p. 170) niet? Enz.
Wenschelijk is het in een werk van deze soort, dat waar mogelijk, de etymologieën
of parallellen gegeven worden. Hier en daar is dan ook het Duitsch of het Fransch
ter verklaring aangehaald, maar het Hollandsch, de oorspronkelijke taal van heel
veel cant woorden (Skeat) vindt men alléén in de vermakelijke uittreksels uit John
Bellenden Ker's Archaeology of Popular English Phrases and Nursery Rhymes
(1837). Bij keelhaul en prad bijv. kan ons Nederlandsch toch moeielijk er buiten
gehouden worden, terwijl het mede in het Yiddish een rijk vergelijkingsmateriaal ter
beschikking heeft voor den belangstellenden taalsnuffelaar.
Stof te over dus voor marginal notes en zelfs voor een omgewerkte uitgave als
men aan een boek als dit de eisch stelt, dat het de lectuur mogelijk maakt van de
in de mode zijnde schrijvers. Zooals het nu is, moet men niet, op den titel afgaande,
verwachten, dat men voldoende inlichtingen zal vinden om bijv. van Kipling
philologisch te kunnen lezen The Light that Failed of Stalky & Co. of The Story of
the Gadsbys. Eer het zoover is, moet er heel wat ouds uit en véél nieuws in.
Het aantrekkelijkste en ook het verdienstelijkste gedeelte van het werk is de
inleiding, die een uitvoerig, chronologisch gerangschikt overzicht geeft van de
litteratuur over ‘cant’ en ‘slang’ met interessante ‘Musterstücke’, voorafgegaan door
een korte beschrijving van het Cockney-dialect. Deze 116 blad-
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zijden alléén zijn de drie gulden, die het boek kost, overwaard. Met leedwezen echter
ziet men bij de vermelding der 'Arry Ballads de baanbrekende studie van Stoffel,
Annotated Specimens of Arryese (Studies in English p. 170) niet genoemd. Dat is
jammer - voor den heer Baumann.
Batavia, Paschen 1903.
F.P.H. PRICK.
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Kleine meedelingen over boekwerken.
Dr. H. Cannegieter Tzn., Over Heden en Toekomst van het Gymnasium.
Groningen, Wolters.
Deze brochure bevat veel dat in Taal en Letteren meermalen is besproken en
tegengesproken. Zo wordt nog beweerd (blz. 46), dat de studie van de klassieke
talen ‘beter begrip van taal’ geeft. Hoe rijmt echter daarmee blz. 64: ‘De tijd van
classicisme is gelukkig voorbij. De klassieken zijn geen voorbeelden meer voor
slaafsche navolging, nog minder norm voor onze moderne verhoudingen. De
klassieke talen zijn geen op zichzelf in heerlijkheid staande talen, met welke
vergeleken eigenlijk alle talen veel lager staan. Het schrijven van Latijn en het maken
van Latijnsche verzen maakt plaats voor het schrijven van moderne talen en het
ware dichten.’
De gehele brochure is een pleidooi in onze moderne tijd, voor klassieke beschaving
en de opleiding daartoe!
Beweerd wordt zelfs, dat onze beschaving ondanks alle veranderingen en
toevoegingen van buiten (?) rust op de Griekse en Latijnse! - Waarop volgt: ‘De
moderne mens, die dus (!) langs de weg van ontwikkeling wil komen tot beschaving,
begint bij de klassieke, door middel van een klassieke opleiding.’
Wat een wonderlik begrip van beschaving! Wat een zonderlinge psychologie!
Een andere uitspraak is: ‘Men mag gerust constateeren (!) dat de oud-gymnasiast
ceteris paribus in het algemeen (!) iets (!) beschaafder is.’ Men moet maar durven!
Er staat verder in deze brochure een nog al scherpe kritiek op het tegenwoordig
onderwijs in de klassieken (blz. 27/8 v.v.). Of dit zal veranderen bij de nieuwe
in-een-schakeling, die men voorbereidt? Als overzicht van 'tgeen er voor en tegen het Gymnasium wordt
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aangevoerd, mits met kritiese zin, en om de litteratuur is deze brochure te lezen.
Wij staan geheel aan de zijde van Prof. Winkler (blz. 54). En bevelen voorlopig
het systeem aan dat Prof. Holwerda in Arnhem in de Jaarvergadering van V.E.V.
ontwikkelde.
Klasseleraren worden nodig geacht: natuurlike klassieken, die dan zeker nieuwe
talen, ook Nederlands zullen doceren? Onze eerste minister beware er ons voor!
Wat er in 't algemeen over Voorbereidend Hoger onderwijs geschreven wordt,
het komt me voor dat uit het oog verloren wordt, waartoe het dient. Men vraagt te
veel nog naar wat velen niet-onnuttig vinden, dat er gedoceerd wordt! Natuurlik, zal
't goed worden, dan moet het eigen-land in zijn geheel het beheersend centrum
1)
worden .
Aandacht verdient de brochure van Prof. P. van Geer, Ons Hooger Onderwijs.
Leiden, Sijthoff; wat aangaat de vrije studie.

A.C.W. Staring, Poëzie, uitgegeven door J.H. van den Bosch. Derde,
veel vermeerderde druk. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink.
In den derden druk is nu het aantal asterisken alweer grooter dan in den tweeden.
Deze en gene zal het, omdat het minder prettig lezen zal, erg afkeuren. Men bedenke
echter dat dit boekje voor de studie is van Staring. De eerste verdienste moet juist
in de asterisken zitten, want de asterisk maakt attent en in Staring moet op zeer
veel attent gemaakt worden, men leest hem niet zoo maar; men moet dezen dichter
veel gelezen hebben om hem te kennen. Als er in een vierden druk nog meer
asterisken verschenen, dan zou daar niet op tegen hebben de letterkundige die
weet dat een auteur van beteekenis een individualiteit is en de kennis van de
individualiteit en zijn taal tot het rechte genot van den dichter voert. Proeven van
nauwkeurige exegese, zoodanige als aanleiding geven kan tot die wenschelijke
voor taal- en letterkunde vruchtbare detailstudie van voorname auteurs, zijn te onzent
waarlijk niet voor 't grijpen. Ook de studeerende onderwijzer zal zich niet over te
veel asterisken beklagen. Om zijnentwil is het trouwens dat ik niet zelden ‘buiten
mijn boekje’ gegaan ben. Het verzoek is eenige malen

1)

Zie o.m. Taal en Letteren, VIII, 518/9; 207, 482.
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tot den schrijver gekomen wat meer taalkundige Aanteekeningen te plaatsen; dit
werd als een behoefte gevoeld en ik heb er aan voldaan.
Voor een deel zijn de Aanteekeningen aan Staring zelf ontleend; de letters wijzen
daarbij den bundel of de editie aan, waarin het aangehaalde te vinden is.
De Woordenlijst kan van dienst zijn. In de eerste plaats omdat een schrijver
zooveel mogelijk uit zich zelf verklaard moet worden. Uit de gezamenlijke Poëzie
van Staring is zij aangevuld en met nog iets meer dan enkel overeenkomstige
plaatsen (men zie b.v. op leus, nacht, nijgen). Cijfers zonder aanwijzing van het
Gedicht (altijd met een punt afgescheiden van de plaatsen uit het bundeltje) geven
niet een versregel, maar de bladzij in de bekende Volkseditie aan.
(Uit het Voorbericht).
Dit deeltje houdt in: De Twee Bultenaars, Jaromir te Praag, Jaromir te Lochem,
Jaromir te Zutphen, Jaromir gewroken, Marco I, Marco II, Marco III, Aan de
Eenvoudigheid, Na eene zware Krankte, Herdenking, De Israëlitische Looverhut,
Een Geldersch Lied, Aan mijne Dennen, De Kraanvogels, Aan den heer Mr. H.A.
Spandaw, Ada van Holland, Waterloop, Jezus Hemelvaart, Verlangen, Aan de Maan,
Zefir en Chloris, Meizang, Lentezang, Oogstlied, Zang bij den Haard, Een Nieuw
Lied van een Meisjen en een' Schipper, Vrienden, Op eene Kwaadspreekster, Aan
Vrouwensmaders, Op het Beeld van eene Schoone Vrouw, Aan een Navolger, Het
lange Puntdicht, Aan X, Voorzigtigheid, Voor een Afbeeldsel van J.A. Blois van
Treslong, Aan W., Schoone Smart, Bijschrift (1820), Jaaps Laatste Woord, Op zijn
Roemer Visschersch I, Op zijn Roemer Visschersch II, De Langdradige Preek,
Dagelijksch Doen, Meester en Leerling, Aan een te Zedigen Schrijver, Hoop en
Vrees, Kniedicht, Vertaalde Gnome.
Daarop laat de bewerker eenige praktische opmerkingen volgen: Voor 't vlug
begrijpen, moeten Staring's verzen zorgvuldig naar zijn eigen interpunctie gelezen
worden, en moet er, in de Verhalen, wèl op de spatie's worden gelet. Een woord
met hoofdletters gedrukt, moet in 't lezen heelemaal uitkomen; zie als voorbeeld de
eerste strofe van Aan mijne Dennen en de laatste van Aan de Maan. Dat de juiste
opvatting er soms aan verbonden is, kan men zien b.v. in op een na de laatste strofe
van Lentezang (Gij met zwaren klemtoon!) en in de tweede van Aan Spandaw (Wij
met klemtoon!). Een geheele regel in kapitaal (als in 't begin van Marco II) moet in
langzaam tempo, bij elk woord als verwijlende, gelezen worden.
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Het realisme.
Het volgende is uit een lezing, in den afgeloopen winter in Ons Huis te
Amsterdam en in Voor de Kunst te Rotterdam gehouden. Ons Huis had
e

een reeks lezingen over de 19 eeuw georganiseerd en Prof. A.G. van
Hamel genoodigd, over de Romantiek te spreken, waarna ik het Realisme
behandelde. Twee onderwerpen, die in een paar uur tijds zelfs niet à vol
d'oiseau te overzien waren. En dan met dit bijzondere publiek. Grepen
konden we doen, niet anders. - Enkele gedeelten blijven thans achterwege.
...... Ik kan u, gesteld al, dat ik er de historiograaf voor ware, op éénen avond niet
e

de geschiedenis van het realisme in de XIX eeuw, d.i. een brok letterkunde uit de
meeste landen van Europa, geven.
Wel, beproeven, in het algemeen met u na te gaan, wat het literair realisme van
e

de XIX eeuw beduidt en stilstaan bij eenige voorbeelden, ter verduidelijking van
de algemeene opmerkingen.
Wat is de realistische literatuur?
Het reëele is het werkelijke - de letterkunde dus der werkelijkheid.
Maar.... wat is de werkelijkheid? Twee fotografen trekken samen uit om buiten
mooie kiekjes te nemen. Zij hebben toestellen uit eenzelfde fabriek, van denzelfden
prijs, denzelfden omvang, dezelfde lenzen. Wat ze thuisbrengen verschilt zóózeer,
dat ge vaak aan beider proeven hetzelfde
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landschap niet herkent. Twee schilders maken het portret van denzelfden mensch.
De stukken worden tentoongesteld en eerst uit den katalogus ervaren de bezoekers
der tentoonstelling dat de portretten denzelfden mensch voorstellen. Twee dochters
uit één gezin, tweelingen, uiterlijk elkaar zóózeer gelijkend, dat de menschen hen
wel eens verwarren, innerlijk weliswaar verschillend, zijn in japonnen van dezelfde
stof en dezelfde snit hier naar mijne voordracht gekomen; thuiskomend blijft de eene
in het voorhuis bij vader praten, terwijl de andere achter naar moeder gaat - het
voorhuis verneemt iets als vriendelijkheid over mij, in het achterhuis blijft er geen
stuk van me heel. Welk oordeel over mijn lezing, het portret van welken schilder,
welk landschapskiekje geeft - de werkelijkheid?
Juìst éven smadelijk en smartelijk als het woord idealisme, de tegenstelling van
realisme, moet het woord realisme dulden, dat zijn beteekenis wordt veranderd.
Gewoonlijk beteekent realisme een hetzij naïef, hetzij op theorieën van
waarnemingsvermogen gegrond geloof aan een, van onze gedachten en
voorstellingen onafhankelijke, werkelijkheid (realiteit) der dingen.
Zoo spreekt men van realisme in de wijsbegeerte, in zoo verre deze uitgaat van
iets op zichzelf reëels en dit aan de verklaring der verschijnselen ten grondslag legt.
In algemeener zin beteekent realisme de richting naar de bestaande werkelijkheid,
met verwerping van gedachten, ideeën of idealen, die de grenzen van het waarlijk
werkelijk voor ons bestaande overschrijden.
Dit is ook de beteekenis van het woord in de literatuur: de kunst die het werkelijk
bestaande weergeeft, die dit neemt en behoudt zooals het is - d.w.z. zooals het zich
aan den kunstenaar voordoet -, die niet het willens en wetens naar eigen fantazie
verandert, zoodat het gansch iets anders wordt. Idealizeeren is het weer te gevene
of althans als model gebruikte voorwerp uit de natuur vervormen tot iets.... wat
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men noemt schoons, d.w.z. uitsluitend aangenaams; in tegenstelling hiertoe wil het
estetische realisme de natuurwaarheid tot het beginsel der kunst maken.
e

Wat is het realisme in de literatuur der XIX eeuw? De soort van letterkunde, die
weliswaar gedeeltelijk reeds bestaan heeft tegelijk met, maar die toch als geheel
gezegd kan worden toen te zijn gevolgd op de romantiek.
‘In het huis mijns vaders zijn vele woningen’. Dit bijbelwoord geldt van den hemel
der kunst. Plaats is daar voor realisme, plaats is daar voor niet-realisme, al hebben
de voorstanders van beide kunstrichtingen fel elkander bestreden, hartstochtelijk
om den voorrang getwist.
e

Hun strijd in de XIX eeuw was overigens allerminst de eerste oorlog tusschen
kunstenaars, die voor en die tegen het realisme waren. Het is integendeel de strijd,
die altoos om de kunst is gestreden en om welken het wellicht altoos gaan zal.
Allerheftigst is b.v. eeuwen geleden in de Italiaansche beeldhouw- en schilderkunst
de strijd geweest tusschen idealisme en realisme. En de invloed daarvan is zelfs
sterk ondergaan in onze Nederlandsche gewesten, toen wat thans Vlaanderen heet
en Holland nog meer bijeenhoorden.
De Italiaansche idealisten hadden voor de uitbeelding der bijbelsche geschiedenis
niet te veel ‘poëtische inventie’ - zooals de bewonderaars hier het noemden - kunnen
hebben. In ònze ‘nuchtere’ gewesten inventeerde men niets, in de tijden van krachtig
kunstleven. Op de schilderijen der Italianen tempels en kasteelen, zuilenrijen, heel
een weidsche architektuur in een welzalig landschap, de Moedermaagd en wie haar
omgaven, Jezus' discipelen, heiligen, in de fijnste gewaden van schoone kleur. Te
onzent, het landschap verkild en versomberd, Jezus geboren in een stal die waarlijk
ìs een stal, en alle blinkende brokaat van de heiligen weggegleden.
Ziedaar het verschil in enkele woorden. Na te gaan, hoe
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Vlamingen en Hollanders een tijd lang er toe gekomen zijn, romanisten te worden,
d.i. uit ons land of van Antwerpen te trekken naar Rome, ligt natuurlijk buiten ons
bestek. Ik heb u gezegd, dat in Italië zelf felle strijd tusschen idealisten en realisten
is geweest. Daarmee is u aangetoond, dat de strijd om het realisme zich allerminst
heeft beperkt tot de letterkunde en tot de vorige eeuw. De loop van onze korte
beschouwing heeft ons gevoerd tot het in-den-geest-zien van deze tegenstelling:
een Italiaansch-idealistische Madonna of Heiligebeeld, waarvan de grove, grove
namaak thans nog te onzent is te vinden in elken winkel van heiligebeelden, en het
Hollandsche realisme, dat voor de gestalten uit den Bijbel en uit de heiligenverhalen
dòrst te nemen gewone modellen.
In de eerezaal van het beroemde schilderijenmuzeum het Louvre te Parijs hangt
een klein schilderij, even bescheiden van kleur als van omvang. Het stelt Jezus voor
met de Emmausgangers.
Gij kunt u geen armoediger of althans eenvoudiger, soberder, schraler omgeving
denken, dan het huis waar Jezus met de Emmausgangers is ingegaan en geen
gewoner menschgestalten, zonder iets verheerlijkts aan zich, in de allereenvoudigste
kleeding. Maar evenmin kunnen mijn woorden u een indruk laten van de wondere
aandoening, die de Christusfiguur u geeft, van den indruk van goddelijkheid dien
Rembrandt te verwekken vermocht met een doek, waarvoor hij de modellen uit zijn
onmiddellijke omgeving had kunnen nemen.
Rembrandt nu was wèl idealist. Rembrandt hield van pracht en praal, als de meest
pompeuze Italianen, schoon op andere wijze. Het spontaanst persoonlijke in
Rembrandt, zijn bijzonder licht, is tevens het meest subite, onverklaarbare,
geheimzinnige van zijn verschijning, en onder dat licht heeft hij o.a. zichzelven
gaarne gedost in een praal, welke niets.... realistisch' had. Maar een andere uiting
van zijn aanhoudend
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verheerlijkingsstelsel, van z i j n idealisme, wàs.... dit realisme, die uitdrukking van
het karakter in den mensch, bij welke hij bijbelsche modellen vond in de
Amsterdamsche jodenachterbuurt. Die zoo dood-ordinaire menschen, die vond hij,
hij schoon genoeg. In plaats van de popperig smettelooze, edelgevormde, keurig
gekapte en rijkgekleede figuren, waarmee de Italiaansche idealisten zèlfs de
visschers en andere kleyne luyden uit Jezus' omgeving en gevolg voorstelden, zien
we op de Bijbelsche voorstellingen van Rembrandt visschers en joden gelijk ze zijn:
schoon genoeg in hun mènschelijkheid, om het goddelijke te verbeelden.
Hier is het hoogtepunt van het Realisme. Rembrandt heeft in zijne taal voor de
wereld uitgesproken, wat zoo diep zat in de ziel der gewesten, die Heerschersdwang
af te wenden vermochten, en daarna hunne gezanten zonden, burgers, máár met
gedekten hoofde, naar de hoven van als pauwen zoo fiere koningen. In stede van
le droit divin, het goddelijkrecht der koningen, les droits de l'homme, de rechten van
den mensch, twee eeuwen later door de Franschen onder woorden en onder de
menschen gebracht, hier, zooveel vroeger, althans tot een begin van praktijk
gekomen. In stede van een fantazie die geen kleuren te schitterend, geen vormen
te verfijnd of te reusachtig, geen gebouwen te weidsch vond voor tafreelen uit den
Bijbel, hièr het zelfbewustzijn van den eenvoud, de strenge zin die vraagt naar
karakter, 't bewustzijn van 't god'lijke ìn den mensch, zóó sterk, dat reeds de Vlaming
Breughel, de Boeren-Breughel naar hij genoemd wordt, de heilige geschiedenis,
van alle idealisme ontdaan, midden in zijn boerenland plaatst, de heilige personen
omlaag trekt midden onder zijn grofgekleede Vlaamsche boeren. Menige tijdgenoot
ergerde zich aan Breughel. Een schreef het op, Van Mander: dat er bijna geen werk
van Breughel bestaat, dat men kan beschouwen zonder lachen.
Ook zulke ergernis wordt nog opgewekt door het heden-
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daagsche realisme. Op gevaar af, dat ik den indruk zal maken, u over schilderkunst
te onderhouden in stede van over literatuur, een enkel voorbeeld ten bewijze. De
groote hedendaagsche meester Jozef Israëls heeft eens het portret gemaakt van
zijn kunstbroeder Willem Roelofs. Het hangt op het Haagsche Gemeentemuzeum.
Ik heb het bijgewoond, dat nuffige dames en sjieke heeren niet moe werden over
dit portret te spotten, nadat de katalogus hun had gezegd wie daar afgebeeld was.
Dàt een schilder van naam, die bedelaar? Dat de zoo vermaarde maker van zóóvele
duurbetaalde landschappen? Och kom! en die kleeding dan?.... De zeldzame
schoonheid van den kop, de enorm-fijne uitdrukking daarin, bleef door hen die zich
ergerden aan de omstandigheid dat Israëls Roelofs had durven schilderen in zijn
atelierpak, evenzeer onopgemerkt, als de verwonderlijke uitdrukking in den kop van
Jezus op het schilderij De Emmausgangers het bleef door een Oostenrijksch schilder
van naam, met wien ik vóór het doek heb gestaan en die het een bewijs van gebrek
aan fantazie noemde, dat Rembrandt van Jezus zoo'n doodgewonen figuur gemaakt
had.
Ik hoop, geachte Toehoorders, dat ik, hoezeer nog aldoor zwijgend van boeken,
voor uw bewustzijn toch in zooverre mijn onderwerp ben genaderd, als u wel moèt
zijn gebleken, dat voor ons Hollanders het Realisme allerminst een vreemde
kunstuiting is. Het heeft nergens grooter triumfen gevierd dan in onze schilderkunst.
En in bijna alle eeuwen ìs het in onze letterkunde òf kéért er terug, en wat het ons
láát, is van het beste dat wij bezitten. Zooals Jan Steen en Hals hoog staan naast
Rembrandt, zoo staan naast Vondel Hooft en Breero.
‘Drie hollandsche dichters zijn er onder de beste europeesche - schrijft Albert
Verwey -: Vondel, Hooft, Bredero.’ Vondel, als Rembrandt een geest die alles
verheerlijkt: van het hoogste idealisme èn van prachtig realisme - Hooft, de
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man van het prachtige wóórd, meer dan iemand fijnsmid van taal, maar verder een
en al gezond-hollandsche waarneming van werkelijkheid. En Bredero - tegenstelling
van Vondel, om nog eens Verwey te citeeren: ‘Bredero, hollandsch vaandrig,
straatjongen, drinkebroer en meisjesgek, amsterdammer van straat, binnenhuis en
landweg, begrensd tot een heel klein stukje werklijkheid, maar daar kenner van tot
op kleur en moment.’
Dat is voor den gouden tijd van onze geschiedenis en van onze kunst. Er voor,
er na steeds realisme, zoodra de kunst hier krachtig bloeide.
Om van den tijd vóór de gouden eeuw te zwijgen, en enkel in het voorbìjgaan te
herinneren aan de middeleeuwsche zotternijen of kluchten, grof maar
voortreffelijk-plastisch reeds, verplaats ik uw aandacht even naar.... den Pruikentijd,
de

naar wat de 18 eeuw kleingeestigs en bekrompens heeft opgeleverd. Het tijdvak
1675-1750 staat, wat scheppingskracht op kunstgebied aangaat, oneindig lager
dan de schoone periode, welke voorafging. Kon het anders? Het Nederlandsch
staatkundig gezag was na het vredejaar 1713 steeds dieper gedaald, nadat de abt
de Polignac te Utrecht aan Willem Buys had toegebeten: ‘Nous allons faire la paix
chez vous, sans vous et sur vous.’ Maatschappelijk zonken de patriciërs, naarmate
zij werkeloozer op de lauweren en de rijkdommen van het voorgeslacht steunden.
De poëzie was slechts nog goed, om nederig hun huis binnen te komen bij
gastmalen, huwelijken of sterfgevallen, evenals de kok, de hypokras of de lijkebidder.
De meeste patriciërs vonden bovendien, dat de Franschen vrij wat beter verzen
maakten. Fransch spreken en schrijven kwam in de mode als in vroeger tijd het
Latijn. Tot er te midden der algemeene liefde voor Fransche taal en letteren in de
tweede helft der achttiende eeuw een man kwam, die, aanvankelijk meedeed aan
de Franschgezindheid, schreef in het Fransch, uit het Engelsch in 't Fransch
vertaalde, maar toen in 1731 plotseling voor den dag kwam met
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een Hollandsch geschrift, den Hollandschen Spektator, welke alleen den naam van
den schrijver, Justus van Effen, doet voortleven. De Hollandsche Spektator is een
navolging van een Engelsche, Van Effen een navolger van een Engelschman, maar
zoo hij dus door anderen is gebracht op de gedachte tot soortgelijk werk, het werk
zelf toont innig-Hollandsche karaktertrekken, schildert voortreffelijk Hollandsche
werkelijkheid.
Weder onder Engelschen invloed, mede onder dien van Van Essen's werk,
kwamen Betje Wolff en Aagje Deken in 1782 met hun Historie van mejuffrouw Sara
Burgerhart. Alweder Hollandsch realisme, waarin het leven zooals het is met liefde
en moed onder de oogen wordt gekeken door vrouwen, van wie de eene, toen ze
het tegen het eind van haar leven erg moeilijk had, Hollandschen moed èn
Hollandsche rondborstigheid uitte in dit kenschetsend gezegde: ‘Ik hou niet van een
leelijk bakkes te zetten, als men niet op vilten sloffen naar den hemel wandelt.’
de

de

In 't nu volgende tijdperk, het eind der 18 , het eerste derde gedeelte der 19
eeuw, zien we elders overal romantiek.
De romantiek was een terugslag op de idealen der revolutie en van al het
de

verstàndsdrijven, dat de 18 eeuw, lang vóór de revolutie reeds, had vervuld. Een
Fransch wijsgeer heeft terecht gezegd, dat men de groote Fransche revolutie heeft
te aanvaarden en bloc, als één geheel. Ons menschen van tegenwoordig, die er
enkel de zegenrijke gevolgen, het wegvallen van een stuk standsvoorrechten, het
eerste gloren van de gedachte dat menschelijk geluk is: het streven naar het geluk
van àlle menschen, aan danken; ons valt die aanvaarding gemakkelijk. Gemakkelijker
de

dan den menschen van de eerste tientallen jaren der 18 eeuw, die nog te midden
van geestelijke en maatschappelijke puinhoopen zaten, door de revolutie geschoten.
In die walging van wat toen het heden was, in een afkeer van dien verstandsroes,
die in de revolutie zijn orgieën had gevierd, wendde het gevoel van de europeesche
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volken zich achterwaarts, naar de wortels van hun bijna vernietigde organismen,
en in hun verleden zochten zij de kracht en de schoonheid, die hun tot een nieuwe
toekomst de noodige geestdrift schenken zou. Tot zekere hoogte kan men de
Romantiek dan ook noemen Reaktie. De beroemde Deensche kritikus Brandes
heeft er geen ander woord voor. Men had zoo lang naar Frankrijk geluisterd, ook
in de literatuur, doch onder de onderdrukking van Napoleon zag men te laat in hoe
gevaarlijk die aanbidding van het Fransche geweest was en men keerde met
bewustheid of instinktmatig terug tot alles wat n a t i o n a a l was. In Engeland is
deze reaktie gekomen - het vroegst, lang vóór de revolutie. De Engelschen hadden
de

den invloed der Fransche klassieke beschaving alleen in de 17 eeuw ondergaan.
De mannen, naar wie o.a. onze straks genoemde Justus van Effen zich vormde,
hadden Engeland's letteren v o o r g o e d tot het nationaal-Engelsche teruggebracht.
Niettemin - toen Edmund Burke in 1790 zijn welsprekend betoog tegen de Fransche
revolutie schreef, stichtte hij een school door de grootheid van het oude feodale
Engeland te vieren. Daar is de oorsprong der Romantiek, ook in Duitschland waar
te nemen, lang voordat ze in Frankrijk meer éclatant aan het licht kwam. Na 1830
begon men hier haar mee te voelen.
Als Bataafsche republiek, als brok van Frankrijk, leefde òns land onder den
Franschen invloed. Toen het, niet door eigen kracht maar door het bestier der
volkeren, zijn staatkundige zelfstandigheid teruggekregen maar tevens de
demokratische regeling van 1798 voor het uiterst vaderlijk bestuur van Willem I
geruild had, nam het niet dadelijk deel aan het geestesleven, dat zich elders in
Europa als romantiek openbaarde. Eerst na '30 kwam er leven. De twee groote
de

jaartallen voor onze letterkunde in de 19 eeuw zijn 1830 en 1880.
Het ‘jonge Holland’ van 1830 heeft een goed deel van zijn kracht gegeven aan
de Romantiek. Geel had telkens aan
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Walter Scott herinnerd, Van Lennep luisterde naar den raad. Anne Louise Geertruida
Toussaint volgde. Beets vertaalde Byron. Potgieter oefende met Bakhuizen van den
Brink een invloed, welke den naam van ‘de Gids’ wettigde.
Bakhuizen van den Brink gaf al heel gauw in bedenking, of wij Hollanders wel in
de fantastische riddertijden onze nationale grootheid konden vinden, of in die tijden
onze natie zoo ontwikkeld, zoo krachtvol was, dat wij daaruit den heerlijken roem,
waartoe zij zich later verhief, konden verklaren. Met berijmde verhalen als b.v. Beets
in wel zeer onmiddellijke navolging van Byron schreef, trachtten wij Hollandsche
de

parvenus uit de 17 eeuw, wij burgers, te doen als konden ook wij spreken van
voorvaders uit de kruistochten, en onder de leus van nationaal te zijn - immers het
doel van de romantiek - aapten we andere naties na, waren dus niet-nationaal.
Weldra werd dit hier gevoeld en in Potgieter ontstond het krachtigst een Hollandsche
romantiek, die was een liefde van de gouden eeuw, van de veel dichter bijliggende,
dus van zelf meer als realisme te ziene gestalten uit Vondel's, Hooft's en Huygens'
dagen.
Wat de literatuur van '80 betreft - twee invloeden beheerschen haar. De poëzie
heeft, een weinig aan Duitschland, doch véél aan Engeland te danken. Het proza
is, als dat van gansch Europa, bezield door het Fransche realisme.
Voor de waardeering van ons hedendaagsch Hollandsch realisme is het goed,
dat Fransche te kennen. Staat me toe, dat ik dáár u dus wat van verhaal. Wat
uitvoerigheid er over heeft, dunkt me, te beter recht van bestaan, daar immers ook
prof. Van Hamel bij zijn kenschets van de Romantiek u veel van de Fransche heeft
verhaald. Vreest niet, dat ik u nogmaals met een opsomming van namen zal
vermoeien. Liever zeg ik u over enkele schrijvers iets meer. - Emile Zola - gij allen
kent zijn glorieuzen naam, velen uwer zullen van hem hebben gelezen - Emile Zola
heeft in den roman l'Oeuvre het leven van kunstenaars beschreven. Onder
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dezen is ook een schrijver, in wien, zoo zegt men, Zola een beeld heeft geschetst
van zichzelf. Op een avond dat Sandoz - zoo heet de schrijver in het boek - een
vriend, een schilder, te eten heeft, vertelt hij dezen, hoe kort te voren een roman
van hem, de eerste van een reeks romans, door de kritiek ontvangen is. Als hij pas
een moord had gepleegd, had men hem niet erger kunnen uitschelden. Maar hij
lacht erom, ontrusten doet het hem niet. Hij weet waar hij heen wil. ‘Alleen verbaasde
het hem, dat men zich zóó weinig bleek af te vragen, wat hij met zijn boek bedoelde.
Alles daarin werd veroordeeld, verworpen - wat er nieuws was in zijn bestudeering
van den mensch, de almachtige rol door hem toegekend aan de omgeving, de
ontzaglijke natuur, eeuwig in staat van voortbrenging, het leven gelijk hij het zag,
gaande van het eene einde der dierenwereld tot het andere, zonder hoog of laag,
zonder schoonheid, zonder leelijkheid; en de stoutmoedigheid van zijn taal, de
overtuiging dat alles gezegd moet worden, dat er afschuuwlijke woorden bestaan,
die noodzakelijk zijn als roodgloeiende ijzers, dat de taal rijker wordt door zulke
kracht; en vooral de daad der voortteling, de oorsprong en de gestadige voortzetting
van het leven, van de wereld, die daad onttrokken aan de schande waarin men haar
verborgen houdt, hersteld in haar glorie, onder de zon.... Dat men zich boos maakte
over dit alles, Sandoz begreep het gereedelijk, maar hij had ten minste gewild, dat
men hem de eer aandeed, hem te begrijpen en te toornen, niet over sommige
vuiligheden die men hem toeschreef, maar over zijn stoutmoedigheid.’
Ziedaar enkele zinnen vrij vertaald uit den roman l'Oeuvre. In wat Zola hier den
gefingeerden schrijver Sandoz laat zeggen, vinden we het program van wat hijzelf
gewild heeft, program dat meer dan de ergernis gewekt heeft, waarvan u in het
bovenstaande iets tegenklinkt. Zola stond tegenover het leven als een
boedelbeschrijver, alles wilde hij opschrijven, alles vond hij belangrijk, en juist òmdat
hij alles belangrijk vond,
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zag hij geen hoog of laag, geen schoonheid en geen leelijkheid - het bestond, dus
was het belangrijk. Toen - zooals in den Bijbel verhaald wordt - God de Schepper
besloten had de menschen en de dieren te verdelgen van de aarde, mocht Noach
zich een ark bouwen van goferhout en daarin, behalve zijn vrouw, zijn zonen en die
hun vrouwen, met zich nemen van al wat leeft, van alle vleesch, twee om met zich
in het leven te behouden. Zulk een ark wenschte zich Zola. Van al wat leeft wilde
hij behouden in het leven van zijn boeken. Zoo lief had hij het leven, dat hij het werk
van den schepper als het ware nog eens nadoen wou in zijn boeken. En hij ontwierp
die reusachtige geschiedenis der familie Rougon Macquart, natuurlijke en sociale
geschiedenis van een familie in Frankrijk onder het tweede keizerrijk.
Een soortgelijk reuzewerk wàs al verricht, door Zola's geestelijken vader Honoré
de Balzac. Ik vergeleek Zola zooeven bij een boedelbeschrijver, het woord is van
de Balzac, hij heeft het met dit woord gezegd, dat hij van plan was een inventaris
(of boedelbeschrijving) der zeden te maken, en onder den titel La Comédie Humaine
heeft hij in de negentig boeken geschreven, die hebben doen zeggen dat Balzac
na Shakespeare het grootste magazijn van dokumenten over de menschelijke natuur
heeft bijeengebracht. Hij is gestorven, vijftig jaar oud, het bloed verhit door een
arbeid van alle nachten en een ongelooflijk misbruik van - koffie, die hem wakker
moest houden. Om in twintig jaar tijds 97 werken te schrijven, aan welke hij zóóveel
heeft veranderd en gepeuterd, dat hij telkens van tien tot twaalf drukproeven eischte
vóórdat het verhaal was zooals hij het wenschte, was een gestel noodig, even
buitengewoon als zijn genie. Zijn portretten toonen een forschen kerel,
ineengedrongen, met breede schouders, met lang dik haar, een stoutmoedigen blik,
een zinnelijken mond die dikwijls luid lachte en tanden deed zien als haken. Men
heeft gezegd dat hij er uitzag als een vroolijk everzwijn. Wat men noemt het dierlijk
leven,
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was zeer krachtig in hem ontwikkeld. Hij was Parijzenaar in zijn zeden, in zijn geest
en neigingen. Waar is het leven bedrijviger, drukker, dan in een mierenhoop als aan
de

de Seine? Vooral sedert de revolutie in de 19 eeuw. We mogen soms ons angstig
vragen, of het belang van die eeuw, welker geruimen tijd in uitzicht genomen einde
nu door ons is overschreden, niet enkel hierdoor zwaar ons drukt, doordien het ònze
eeuw is geweest; maar kalm bekeken, lijkt het toch wel, dat wij waarlijk hebben
geleefd in een eeuw, buitengewoon van geestesstrijd, van opgangen en van dalingen,
van verliezen en van aanwinsten, rusteloos in één gistingsproces. En de kunstenaars,
naar een vaak gebruikt beeld gelijkende op de gevoelige platen van een
fotografeertoestel, hebben die gisting doorgekoortst in hunne werken. Alle geloof,
alle vastheid van levensbeschouwing, meer, rezoluter dan ooit vroeger zijn ze betast
de

en onderstboven gekeerd. De groote wijsgeeren van den twijfel in de 18 eeuw
zijn begonnen: en op hunne theorieën is de praktijk, de daad gevolgd - met het
hoofd van den koning is het ‘goddelijk koningsrecht’, waaraan eeuwen onderworpen
waren geweest, gevallen, en de rede is godsdienst geworden. Niet meer van God
en niet meer van den koning zijn de wereld en ieders leven. Beide zijn opeens van
den mensch, beide zijn opeens wat anders. Men wordt niet moe ze te beschouwen;
het bovennatuurlijke, plots is het weg, de mensch is aangewezen op zichzelven.
En nu ook aldoor met zich bezig. Dat geeft een reuzestrijd in de geesten. Daarbij
een volslagen ommekeer van heel het uiterlijke leven, niet enkel van de
maatschappelijke verhoudingen, doordien de eerste enorme bres is geschoten in
de voorrechten der standen, de willekeur van adel en geestelijkheid, maar immers
van alles om en aan de menschen. Hoe luttel, om te Parijs te blijven, verschilde het
Parijs, de stad, der achttiende eeuw, met die der zeventiende. Doch wie kan ook
maar bij benadering de maat opgeven der lange gezichten, die de menschen, in de
revolutie vermoord, trekken zouden, als
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ze even de steenen geweldigheid, dat onmetelijke van een hedendaagsche
wereldstad aanschouwen mochten, op de verwoesting der groote revolutie gebouwd?
Wat zou Napoleon, over wiens groote legers men weken, maanden in spanning
geweest is, zeggen, zoo hij gewaar worden kon, dat de heele wereld het den dag
zelf te weten kwam, wanneer er verleden jaar in Afrika tien, acht, vier Engelsche
soldaten waren neergeschoten of gevangen? Afstanden bestaan niet meer, 't is
waar: we kunnen nog niet van de aarde af, hooger dan een leeuwerik, maar de
aarde zelve heeft dan ook bijna geen geheimenissen voor ons. Althans, we maken
't ons gaarne wijs....
De wééldelust van dat alles-kennen dagteekent in Frankrijk van vóór de Revolutie.
Gij kent het woord encyklopedie. Gij weet, dat men onder een encyklopedie verstaat
werken, die het menschelijk weten in zijn geheel of die de volledige stof over een
enkelen tak van wetenschap, een enkel vak trachten mede te deelen. Reeds de
oude Grieken hadden hun encyklopedieën en het woord, dat aanvankelijk
beschavingskring beteekende, uitdrukte het totaal van dingen die een beschaafd
mensch hoort te weten, is dan ook van Griekschen oorsprong. In de tweede helft
der zeventiende eeuw begint het overal te wemelen van encyklopedische
woordenboeken. Maar gansch iets buitengewoons was de Encyclopédie ou
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, in 28 foliobanden te
Parijs uitgegeven van 1751-72, door de beroemde Franschen Diderot en d'Alembert.
de

Hier was alles gezien in het licht eener eigen, 18 eeuwsche levensbeschouwing.
Rousseau heeft er, schoon kort, aan meegewerkt, verder Voltaire, Grimm, d'Holbach
en andere groote mannen. Met verbazingwekkende kracht rukte hier het denken
zich los uit de boeien van eeuwenoud gezag. De oorsprong van het denken zou,
niet meer ondoorgrondelijk, in de zinnelijke waarneming te zoeken zijn. Het denken
maakt zich meester van alle onderwerpen, het vindt overal verband, het wijst de
betrekkingen aan, die er tusschen alle
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domeinen van menschelijk weten bestaan, het verdeelt in klassen, het schikt, het
de

overziet, - het overziet de wereld, het leven. Op dit kloeke plan heeft de 19
eeuwsche wetenschap met ontzaglijke vorderingen voortgewerkt. Niet onmiddellijk
deed ze dit. En evenmin zoo spoedig de kunst. Integendeel, ik heb er u straks aan
herinnerd, eerst kwam juist de romantiek, die men, althans gedeeltelijk, een reaktie
noemen kan. Maar ziehier nu met Balzac de kunst die de wetenschap volgt. De
kunst wil alles onderzoeken en kennen. De kunst wil alles beschrijven, omvatten.
Men heeft nu, zei o.a. Balzac, een beschrijving, een katalogus, een beredeneerde
opsomming der dieren gegeven, ik zal de boedelbeschrijving der zeden maken. In
hunne zeden de menschen beschrijven.
In 1834 verklaarde hij in een brief aan een vriendin: Mijne zedenstudies zullen
alle maatschappelijke omstandigheden uitbeelden, geen toestand in het leven, geen
soort van menschelijk uiterlijk, geen manne- of vrouwekarakter, geen levenswijs,
geen beroep, geen maatschappelijke stand, geen Fransche landstreek, niets van
de kindsheid, niets van de grijsheid, van de staatkunde, de justitie, den oorlog, zal
ik overslaan.
Op de zedenstudies wilde hij wijsgeerige studies laten volgen, d.w.z. na de
levenstoestanden te hebben beschreven, komen tot de oorzaken dier
levenstoestanden. En met ontledende studies, waarin hij zou komen tot de
beginselen, zou hij eindigen.
Gij ziet het, niet om enkel te verhalen, is het dezen schrijver te doen. Een
levensbegrijper wilde hij wezen. Dit is de drang van het nieuwe weten: 't leven, 't
leven te begrijpen. Ja, het te nemen zooals het is, niet het op te flikken met
droomerijen, maar onvermoeid, eerlijk het te leeren begrijpen.
Gretig noemde Balzac zich een docteur des sciences sociales - een dokter in de
sociale wetenschappen. Hij wist dat zijn taak die van een reus was. Maar hij voelde
zich een reus. In zijn slaapkamer stond een beeldje van Napoleon en op den degen
had hij gekrast: Wat Napoleon niet heeft kunnen
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voltooien met den degen, zal ik doen met de pen. Dus: de w e r e l d veroveren. Den
dag dat hij op de gedachte was gekomen, al zijn romans te vereenigen tot een epos
der Menschelijke Komedie, kwam hij bij zijn zuster binnen, met zijn stok van
rozenhout bewegingen makend als een tamboermajoor. Op dien stok stond ingebrand
in het Turksch deze leuze van een sultan: Ik ben verbreker van hindernissen.
Zwaaiende met den stok kwam hij binnen en zei vroolijk tot zijn zuster: Buig voor
me, want ik ben gewoon op weg om een genie te worden. - Hij wàs een genie. In
hem leefde o.a. een oudheidkenner, een bouwmeester, een behanger, een taxateur
bij verkoopingen, een notaris, een kleermaker, een kapper en een menschenkenner.
D.w.z. om ons den mensch te beschrijven begon hij met de stad, die hij beschreef
met een uitgebreidheid en een nauwgezetheid als we gewoon zijn van
oudheidkenners; daarna beschreef hij uitvoerig de straat, vervolgens met de
zorgvuldigheid en alweer de kunde van een architekt het huis, als gebouw; daarna
de inrichting, meubileering van het huis, en een behanger, een taxateur, een notaris
gewoon aan boedelbeschrijving, zouden hem niets verbeterd hebben; en nadat hij
ten slotte met de kennis van een kleermaker, een kapper en een portrettist 's
menschen uiterlijk had geteekend, kwam de ziel- en hartenkenner aan het woord.
Wat deze vermocht, daarover straks. Thans eerst nog even nadruk gelegd op deze
twee bijzonderheden: de enorme omvang der kennis van Balzac en zijn belangstelling
voor het uiterlijke leven.
Die belangstelling voor het uiterlijke leven is een der karaktertrekken van het
moderne realisme. Zij heeft ontzaglijk veel bijgedragen tot verbetering van de taal.
de

Een ander beroemd Fransch schrijver uit het midden der 19 eeuw, Théophile
Gautier, heeft gezegd: ‘Ma valeur, c'est que je suis un homme pour qui le monde
visible existe.’ De zichtbare wereld bestaat voor heel de moderne literatuur in zeer
bijzondere mate. Van Deyssel heeft dit op zijne wijze
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de

uitgedrukt, toen hij, schrijvende over weer andere 19

eeuwsche realisten van
de

groote beteekenis, de gebroeders de Goncourt, beweerde, dat ‘de 19 eeuw pas
begonnen is de taal goed te zien.’ Het oude proza wilde wat anders. Het gaf
gedachten, het wilde logika, niet het woord trof, maar de zin. Het nieuwe proza
beoogt niet een gedachte mede te deelen, maar een gewaarwording over te brengen.
Zóover gaat de taal van de Balzac wel is waar nog niet, maar die belangstelling
voor het uiterlijke leven, voor de uiterlijke omgeving van den mensch, is, naar ik u
zei, bij hem in zóó groote mate, dat lange paginaas gevuld zijn met de beschrijving
van iemands kleeding enz. In het proza na Balzac is die beschrijving àl voortreffelijker
geworden; bij Balzac zelf is zij dikwijls langdradig, maar in den regel bereikt hij er
toch mee wat hij wilde. ‘De kunst der fijne, indringende obzervatie naar buiten,’
zooals van Deyssel haar heeft genoemd, is bij de Goncourts, bij Flaubert veel fijner
en indringender dan bij de Balzac, maar die obzervatie zelve - niemand vóór hem
heeft er zoo verwonderlijk veel werk van gemaakt. Verwonderlijk zeg ik, niet het
minst om de kennis, daarbij door Balzac getoond.
En nu Balzac's inzicht in het menschelijk karakter. Daarover zou den heelen dag
zijn door te praten. Want dàt is Balzac vóór alles geweest: karakterschilder. We
hebben te onderscheiden tusschen den karakter- en den zedenschilder. Bij
karakterschildering zoekt men op datgene waardoor de eene mensch zich van een
anderen onderscheidt. Bij zedenschildering daarentegen zoekt men op datgene
waardoor een mensch gelijkt op heel een klasse van menschen. In den zedenroman
- zooals er prachtige geschreven zijn door realisten na Balzac - past dus de mensch
van middelbare, van gewone; in den karakterroman de mensch van buitengewone
eigenschappen. Wat Balzac daarin voor zijn volk is geweest, kan u hieruit blijken,
dat de namen van tal van zijn romanfiguren gewone zelfstandige naamwoorden
geworden zijn ter
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aanduiding van zekere typen van eigenaardige, ongewone menschen. In onze taal
is dit het geval met enkele van Multatuli's figuren, inzonderheid uit den Max Havelaar.
De naam Droogstoppel is zulk een zelfstandig naamwoord geworden en desgelijks
de naam Nurks uit Hildebrand's Camera Obscura. Van véle namen uit Balzac's
romans bedient zich het dagelijksch spraakgebruik. Iedere Franschman weet dan
onmiddellijk wat voor type er wordt bedoeld, zooals iedere Hollander weet, wat een
Nurks is. Hoe gaarne zou ik er u éénige schetsen. Ik moet mij tot een tweetal
beperken.
Gij allen kent den Vrek van Molière; wie heeft niet een tooneelspeler aan die rol
zich zien branden of met die rol triumfen zien vieren? Wat is, eerlijk geoordeeld, die
Vrek van Molière? Een groteske figuur, door den dichter bespot en gestraft, om ons
te vermaken en om ons te verbeteren. In alles is hij belachelijk en niet meer dan
belachelijk. Zijn gierigheid is te lager, daar hij geboren is als een rijk burgerheer,
zijn stand eischt dat hij knechten en rijtuig houdt, en hij ziet op een stukje kaars, hij
zint gestadig op goedkoop voedsel. Zijne buren bespotten hem, zijn dienstpersoneel
neemt hem in de maling, zijn zoon steekt zich in de schulden en zijn dochter gaat
er van door; hij wil geld uitleenen tegen woekerrente en de zaak loopt mis; hij wil
zijn geld verstoppen en men ontsteelt het hem; hij wil trouwen en men ontrooft hem
zijn minnares; hij tracht hoffelijk te zijn en hij is slechts mal; hij schreit en wij lachen
hem uit. Nog eens, hij is slechts belachelijk.
Balzac legt het anders aan met zijn Vrek. Zijn Harpagon heet Grandet. Geen rijk
burgerheer, een boer, een man die hard moet werken in zijn wijngaard. Zoo die op
een stukje kaars en op een stukje suiker let, is het niet mal. Grandet is nergens mal,
hij is enkel angstwekkend. Hij trekt geld van zijn bedienden, van zijn verwanten, van
zijn vrienden en van zijn vijanden. Hij heeft tot dienstmeid een boerendeern genomen,
zoo lang als een grenadier, die niemand in
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dienst wou hebben en van wie hij een lastdier maakt, dat hem dient met machinale
trouw. Tot vrouw heeft hij een uiterst vrome huissloof gekozen, te vroom, te
teergevoelig en te dom om hem niet blindelings te gehoorzamen; hij maakt zich
meester van haar geld en zij vermijdt hem een cent te vragen. Zijn dochter heeft hij
opgevoed tot de uiterste zuinigheid en haar dochterlijke deugd komt hem ten nutte,
daar hij haar de erfenis ontfutselt, waarop zij recht heeft. Rijke heeren bewijzen hem
beleefdheden, daar zij hopen met zijn dochter te trouwen. Geen een, of hij weet
voordeel uit hem te trekken. Nu zendt hij er een naar Parijs om zìjn zaken daar in
orde te maken, dan dient een ander hem gestadig kosteloos met raad. Hij weet zijn
voordeel te doen met alle hartstochten, met alle deugden, met alle ellenden, hij is
zoo gewikst als een diplomaat en zoo voorzichtig, zoo nauwlettend, zulk een slimme
cijferaar, dat hij alle mannen van zaken bedriegt en de wet ontduikt op grond van
de wet. Hij is met 4000 francs begonnen en hij eindigt met 17 millioen. De gierigheid
is hier dus allerminst belachelijk: zij is veel, veel erger, zij is des te hatelijker, daar
zij met succes bekroond wordt. Grandet is, in steê van belachelijk, buitengewoon
van vernuft en van wilskracht. Met het geduld van een kat en met de sluwheid van
een vos speelt hij den domme, net zoo lang tot de menschen met wie hij zaken doet
alle achterdocht vergeten en hem hun geheimen toevertrouwen. Toch verbergt hij
niet zijn hartstocht. Den ganschen dag predikt hij zuinigheid, hebzucht. Wanneer
zijn broer zich heeft gedood en diens zoon is bedroefd, zegt hij: ‘We moeten de
eerste bui laten overgaan, maar die jongen daar is nergens goed voor, hij bemoeit
zich meer met de dooien als met het geld.’ Lacht ge nog om iemand die dàt zegt,
zooals gij lachtet om Harpagon? Schrikkelijk is zijn huistirannie; zijn vrouw, de meid,
ze sidderen voor hem. Den ganschen dag rommelt achter zijn ruwe uitvallen, van
spot en van woede, de donder van zijn hartstocht: geld. Men voelt aan het ge-
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weld van zijn hartstochtelijke woorden, dat hier de ondeugd toomeloos is. Zijn vrouw
smeekt hem in den naam van den goeden God. ‘Ik wou dat de duivel jou goeie god
haalde,’ is zijn antwoord. Wanneer zijn dochter het stuk heeft geteekend, waarbij
ze afstand doet van de erfenis harer moeder, verbleekt hij, het is of hij van zijn stokje
zal gaan; dan drukt hij haar tegen zich aan, zóó hartstochtelijk dat ze haast stikt. ‘Ik zegen je, m'n kind, zegt hij, je bent een brave dochter. Het leven is nu eenmaal
een zaak.’ Die vaderzegen is horribel. Op deze hoogte wordt de afschuwelijkheid
poëzie, evenals de hartstochten in de dramaas van Shakespeare.
Een andere hartstocht, een nobele nu. Vader Goriot heet de roman. Hij speelt
voor een groot deel in een Parijsch kosthuis, waar dames en heeren die het niet
breed hebben, kost en gedeeltelijk tevens logies vinden. Ook onder hen is nog
standsverschil, al naar de verdieping die zij bewonen, de huur welke zij de weduwe,
die het pension houdt, betalen. Vader Goriot heeft aanvankelijk op de eerste
verdieping, in de mooiste kamers van 't huis gewoond. Hij betaalde toen 1200 francs,
als een man voor wien 100 francs meer of minder een kleinigheid was. Zelfs had
hij een flinke som apart betaald, ter schadeloosstelling van de pensionhoudster voor
eenige vernieuwing van 't meubilair, waarvoor zij maar weinig had uitgegeven. Zij
wist dat hij vermicellifabrikant was geweest, doch de gemakkelijkheid waarmee ze
hem dit geld had afgetroggeld, had haar een hooger denkbeeld van zijn beurs dan
van zijn snuggerheid gegeven. Hij was keurig gekleed, droeg allerlei goud, en had
zijn kasten vol huishoudzilver. Ook dacht madame Vauquer - zoo heette de
pensionhoudster - er ernstig over, monsieur Goriot te huwen. Tot zij bemerken
moest, dat er niets met hem was aan te vangen. Toen begonnen de plagerijen voor
monsieur Goriot en zij verminderden niet, toen deze, na twee jaar, verzocht om van
de eerste naar de tweede verdieping te mogen verhuizen. Een pension, d.i. een
huis, waarin het toeval een aantal
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menschen in noodzakelijke gemeenzaamheid brengt, is een broeinest van
kwaadsprekerijen. Over Goriot werd zeer veel kwaad gesproken. Om zijn piké-vesten
en verdere keurige kleedij had men den ruim zestig-jarige aanvankelijk voor een
man van galante avonturen gehouden. En wanneer dan, in den eersten tijd, madame
Vauquer daar plagend op doelde, had hij gevleid geglimlacht. Nu werd dit, achter
zijn rug, herhaald, maar in onvriendelijker termen. Madame Vauquer zei, dat hij een
oud monster, een allergemeenste grijsaard was, die al zijn geld liet in galante
avonturen. De omstandigheden bevestigden dit vermoeden. Op een morgen hoorde
mevrouw Vauquer zeer vroeg het geritsel van een zijden japon en den lichten stap
van een vrouwevoet op de trap. Even later kwam de meid vertellen, dat een dametje,
veel te mooi gekleed om fatsoenlijk te zijn, - neen maar! gekleed om voor te knielen,
gevraagd had naar de kamer van meneer Goriot. Met de meid ging mevrouw Vauquer
onmiddellijk luisteren aan de deur; zij vingen teedere woordjes op. Toen het dametje
weg ging, ijlde de meid, gewapend met een boodschappenmand haar na. - Mevrouw,
zoo kwam ze een poos later verslag doen - meneer Goriot moet wel deksels rijk
zijn, om z'en minnares zoo te kunnen onderhouden. Stel u voor, op den hoek van
het plein stond een eigen rijtuig d'er op te wachten.
Dit wekte zoodanig den eerbied op van madame Vauquer, dat zij onder het eten
opstond, alleen om een gordijn toe te trekken, daar de zon meneer Goriot net in het
gezicht viel.
- Nu zoekt de zon u weer, zei ze vriendelijk, en van ochtend zoo'n mooi meisje.
Wat wàs ze mooi....
- Het was m'en dochter, antwoordde de oude heer met een air van hoogmoed,
waarin de andere bewoners van het pension slechts de ijdelheid zagen van een
grijzen pretmaker, die den schijn wilde redden.
Toch wàs het zijn dochter. En een andere dame, die hem eveneens bezocht en
in wie de kwaadsprekerij een tweede
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schoonheid zag, die slechts op het geld van den oude aasde, was eveneens zijn
dochter. En dit was het hevig tragische daarbij, dat geen vrouw van slechte zeden,
liefde huichelend voor een wellusteling met witte haren, zelfzuchtiger tegenover
dezen doen kon, dan zijne beide kinderen tegenover vader Goriot.
Beiden zijn getrouwd - de eene met een graaf, dien zij bedriegt met een jongeren
graaf, de tweede met een duitschen bankier, die ergens een baronnetitel heeft
opgescharreld, en die in het verloop van den roman over den kop gaat. De
weeldeplaats door deze dames in de Parijsche hooge wereld opgehouden, wordt
door Balzac forsch geschilderd als een leven van enkel leugen en ellende. Vreeselijk
zijn de huiselijke martelingen, waarmee beiden de schuld betalen, die zij tegenover
hun echtgenooten hebben. De knoop tusschen hun leven en dat van hun vader,
dien ze enkel bezoeken om geld te halen en die bij hen nooit anders dan in een
klein spreekkamertje wordt ontvangen - die knoop is gelegd, doordien de schrijver
in het pension ook een jongen armen edelman laat wonen, te Parijs gekomen om
karrière te maken en die in het salon van een aanzienlijke bloedverwante een van
de dochters, de gravin ontmoet. Later wordt hij de minnaar van de andere dochter
en niets is aandoenlijker dan de teederheid, hem dan betoond door den ouden
Goriot. Men moet - ik erken het - zich nu verplaatsen in het Parijsche
hooge-wereld-leven, waar het hebben van een minnaar geen, het ontmoeten van
liefde, het vinden van liefdesgeluk wel een zeldzaamheid is. Dan krijgt men innig te
doen met den volkomen onbaatzuchtigen vader, die, wetend hoe ongelukkig zijn
dochter is, dankbaarheid voelt voor zijn jongen huisgenoot, omdat deze háár wat
geluk en hem.... telkens berichten over zijn kind brengt.
Bij een niet-geniaal schrijver zou zulk een verhouding licht tot iets sentimenteels
zijn uitgewerkt - niet alzoo bij Balzac.
Goriot woont thans in het pension op een zolderkamertje. Elke weelde heeft hij
zich ontzegd, hij rookt niet meer, hij
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gaat schamel gekleed - hij leidt het leven van een arme. Al zijn geld is of gaat naar
zijn dochters. Aan elk heeft hij indertijd 5 of 600.000 francs uitzet gegeven, ‘om zooals er in het boek staat - hun geluk te verzekeren, door hen goed te laten
trouwen.’ Van wat hij toen voor zich heeft behouden, gaan de laatste brokken weg.
Zelfs het huishoudzilver, dat hij in het pension had gebracht, verkoopt hij. En slechts
wanneer zij komen om nòg weer nieuwe offers, ziet hij hen. Het verdere hoort hij,
van zijn huisgenoot, die hem het grootste genoegen doet, door, midden in den nacht
van een partij komende, bij hem aan te kloppen om hem te vertellen, hóezeer zijn
dochter heeft geschitterd. Dan leeft hij nog wat op - zijn gelaat teekent al zijn verder
lijden af. En in het pension is dat slecht uitzien van den oude door de kwaadsprekerij
op rekening gesteld van zijn galante avonturen! Niet uit zelfzucht, doordat zij hem
verloochenen, lijdt hij, maar omdat hij hen, zijn dochters, ongelukkig weet. Eenmaal
komen zij, ten einde raad, toevallig bijeen, de sjieke madammen, in zijn
zolderkamertje. En zij krijgen de hevigste ruzie, daar de bankiersvrouw aan de gravin
verwijt, dat deze haar niet in hooge kringen heeft willen brengen. Aan zijn sterfbed
komen beiden te laat. Slechts de jonge edelman is er.
- Ze hebben het te druk, kreunt de stervende. Of ze liggen nu te slapen. Ik wist
wel dat ze niet komen zouden. Ik wist het al wel tien jaar lang. Och, als ik nu nòg
maar rijk was, dan zouden ze wel komen....
Men kan vader Goriot een monomaan, een halven gare, in vaderliefde noemen.
Men kan ook met Balzac zelven van ‘den Christus der vaderliefde’ spreken. Zulke
monomanen - neen, menschen in wie één hartstocht zulk reuzewerk doet, Balzac
heeft er vele geteekend: nu eens is het de, zoo min als een bergstroom iets
ontziende, wèllust in den mensch, dan - naar ik u straks verhaalde - de gierigheid,
dan de eerzucht, de liefde voor kunst of voor wetenschap, of de liefde, de chariteit,
de betere zuster van den wellust. Mis-
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dadigers van allerlei aard - die van de hooge wereld en van de allerlaagste, die uit
de staatkunde en gewone dieven, spionnen en moordenaars uit roofzucht. De
grootheid van deze figuren doet denken aan de grootheid van soortgelijke gestalten
bij Shakespeare, aan de enorme geledingen der figuren van Michelangelo. Daarbij
gaat Balzac te werk met het ontledingsvermogen èn met de stelselmatigheid van
den geleerde, maar het is toch vooral die algemeene kijk op de dingen, die ons
aldoor zijn buitengewoonheid doet voelen. Overal weet hij van, en tot in
bijzonderheden: van het huwelijk, geestelijk en in de maatschappelijke betrekkingen,
van den handel, van het rechtswezen, van de politiek en de pers, van het burgerlijk
ambtenaarswezen en het militairisme (den tijd van Napoleon!), van honderden
vakken en kleine ambachten, van Parijs en van het leven in kleine provinciesteden.
Maar over al dat duizendledig gekrieuwel planeert zijn vaste levensinzicht. Wat is
de wereld en door welke krachten wordt zij gedreven? In de oogen van Balzac door
de hartstochten en het eigenbelang. De beschaving tooit ze, de huichelarij vermomt
ze, de domheid heeft er mooie namen voor, maar - van tien handelingen worden
er negen ingegeven door de zelfzucht. De stâge bezigheid van het dier geldt zijn
voedsel en zelfverdediging en in den mensch lééft het dier vóórt, met dit verschil
slechts, dat de mensch meer kan en dus ook meer vordert dan het dier. Balzac ziet
in de maatschappij het konflikt der uitingen van de zelfzucht, waarbij de hartstocht
de dijken verbreekt, die beschaving en algemeen belang hebben aangelegd.
Intusschen wemelt het in zijn werk van gestalten, die nìet zijn wat men noemt
onzedelijk, nìet zelfzuchtig. Met opzet heb ik u na Grandet Vader Goriot geschetst.
En de levenskracht in deze gestalten is even groot, hun uitbeelding is evenzéér
realisme als die van de andere. Dit schenkt aan zijn arbeid het univerzeele karakter
en dit geeft ons tevens antwoord op de vraag, of realisme en pessimisme in de let-
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terkunde één zijn. Het wordt vaak beweerd. De pessimist ziet - om het triviaal uit te
drukken - het leven wat donker in. Wie een optel- en een aftreksom maakt van de
lusten en van de lasten des levens, sluit volgens den pessimist nìet met een batig
slot bij de lusten. Romans zijn natúurlijk altóós optel- en aftreksommen van niet
meer dan brokken leven, kleine fragmenten van 't groote geheel. Is het eindcijfer
aan den kant van de lasten, dan noemt het publiek zoo'n roman realistisch.
Dit is, behoeft het verklaard? onjuist. De realistische literatuur vervult ten opzichte
van de werkelijkheid deze twee handelingen: zij durft de werkelijkheid aan,
onverbloemd - om een te veel gebruikt, maar in ons verband nog wel treffend woord
te gebruiken - onverbloemd durft zij die weer te geven, èn zij behandelt niet anders
dan de werkelijkheid. Maar onze oud-Hollandsche schilders en onze dichters als
Bredero geven 't voldoende bewijs van de waarheid, dat het realisme en het
pessimisme in de literatuur twee zijn.
Wilt ge nog een bewijs? Zola's romans hebben een gansch verschillenden indruk
gemaakt. Tot hen die deze kunst het schoonst hebben verheerlijkt, behoort onze
landgenoot Van Deyssel, die niets heeft van een pessimist en die in Zola's romans
geen pessimisme voelde. Anderen - de meeste critici in Frankrijk, velen te onzent,
hebben Zola's levensbegrip, zooals het blijkt uit zijn beste romans, wel degelijk
innigpessimistisch genoemd, schoon tegen hunne opvatting pleit o.a. wat Zola
Sandoz laat zeggen in de straks voor u vertaalde zinnetjes van den roman l'Oeuvre,
en hoewel Zola aan zijn latere werken, die trouwens véél minder waarde hebben,
den naam evangelies, blijde boodschappen, gegeven heeft.
Het zou alweer veel uitvoeriger beschouwingen vorderen dan onze tijd toelaat,
zoo ik ook maar een weinig wou ingaan op de overwegingen, waartoe wij hier
gevoerd worden. Misschien begint het u te schemeren tusschen al die ismen - indien
dit zoo ware, zou ik, eerlijk gezegd, u hèbben in den
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toestand, waarin ik u wel wil laten. Want zoo we idealisme vinden bij.... ja, bij àlle
realisten en er realisme is op te diepen uit ieder idealistisch werk; immers ieder
zinnetje dat met de juiste woorden iets uit de werkelijkheid zuiver beschrijft, is een
klein stukje realisme; - zoo er maar zeer zelden nìets geen optimisme is in het boek
van een pessimist en pessimisme vaak samengaat met zeker soort van idealisme
de

- de toestand, waarin de 19 eeuw de letterkunde heeft gelaten, is deze, dat er aan
den eenen kant eenige verschuiving, verandering is gekomen onder de realisten
en dat er aan den anderen kant hoe langer hoe meer realisme valt te bewonderen
in goede niet-realistische boeken. Menschen die begonnen waren met
bloot-naturalistische boeken, in welke de zintuigelijk waar te nemen wereld het
eigenlijke was, zijn gekomen tot werken, in welke het eigenlijke elders is en de
zintuigelijk waar te nemen wereld van dat eigenlijke de vreemde verschijningsvorm
- zoo de Belgische Zola, naar hij genoemd is, Camille Lemonnier. Wat men noemt:
het geestelijk leven, de diepere indringing in het zieleleven van den mensch, wordt
weer, meer dan in Zola's besten tijd, hèt wezenlijke onderwerp van de belangrijkste
boeken. En daarbij verschijnt er geen van beteekenis, dat in aanleg en doel nog
zoo weinig realistisch zij, of de schrijver heeft geleerd van het realisme, zijn taal is
naar de realistische vervormd, in zoover als hij geleerd heeft méér werk te maken
van de uiterlijke dingen en béter werk te maken, d.w.z. juister, vaster, zuiverder te
beschrijven. Hierin: in den bloei der beschrijvingskunst ligt de schoonheid der
hedendaagsche letterkunde, en we danken die schoonheid aan de realisten.
Algemeene begrippen aan het realisme te verbinden is nooit mogelijk geweest
en zal nooit mogelijk zijn. Ik wees u er op, dat het realisme niet als zoodanig
optimistisch of pessimistisch is. Dikwijls vindt men, vooral tegenwoordig, met het
woord realistisch het woord demokratisch verbonden. Evenzeer ten onrechte. Wel
in zijn vorm, in zijn alles dur-
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ven, moèten zeggen, in zijn vaak allerminst salon-achtige taal, kan men, zoo men
wil, iets demokratisch' zien. Maar niet in zijn wezen. Zola heeft ten allen tijde
demokratische neigingen gehad, maar zijn tijdgenooten de gebroeders de Goncourt
waren verfijnde aristokraten en de Balzac haatte de republiek, haatte de demokratie.
Ook de Hollandsche realisten van tegenwoordig - en hoe talrijk zijn zij, hoe glorieus
is hun doen - zijn vogels van zeer diverze pluimage.
Het slot van de lezing was een vluchtig overzicht van de Nieuwe-Gids-beweging
met een korte kenschets van enkele tijdgenooten: Van Groeningen, Emants, Jac.
van Looij.
J. DE MEESTER.
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Psychologische taalwetenschap.
Een merkwaardige geleerde is Dr. Hoogvliet.
1)
Zijn nieuwste boek heet L i n g u a en handelt over algemeene taalkennis.
Dat algemeene lokte mij juist ter lezing uit; en ik heb er heusch geen spijt van.
Om de theorie van Lingua aan de praktijk te toetsen heb ik toen de vroegere
2)
werkjes van denzelfden schrijver vergeleken.
3)
Om te zien wat anderen er van dachten, heb ik het boek van Dr. Dèr Mouw
4)
gelezen, het Gidsartikel van v. Hamel ,

1)
2)

3)
4)

L i n g u a . Een beknopt leer- en handboek van Algemeene en Nederlandsche taalkennis.
Amsterdam 1903.
Proagoon. 's Gravenhage 1888.
Minimale Latijnsche vormleer. Leiden 1890.
Prospectus en twee hoofdstukken van 'n onuitgegeven Universeele spraakleer 1895.
Het verbum in het hedendaagsche Fransch wetenschappl. beschreven. 1896.
Het Attische verbum ontleed. 1898.
De Latijnsche declinatie. 1899.
Elements of Dutch Grammar. 's Hage 1898.
Beschrijvende spraakkunst van het Latijnsche verbum. 1899.
De eerste maanden Engelsch volgens normale methode. A'dam 1901.
De eerste maanden Fransch volgens normale methode. A'dam 1901.
Het tweede halfjaar Fransch volgens normale methode. A'dam 1902.
De Fransche spraakkunst in één vel druks. A'dam 1902.
Le lexique simplifié. A'dam 1902.
Dr. J.A. Dèr Mouw. Dr. J.M. Hoogvliet's Opvatting van Taalstudie en Methode van
Taalonderwijs. Amsterdam 1900.
1901, 2. blz. 332 vlg.

Taal en Letteren. Jaargang 13

409
1)

en nog eenige andere beoordeelingen uit den laatsten tijd.
En toen ik van dit alles had kennis genomen, ben ik nog eens gaan lezen hetzelfde
boek. Maar dezen keer was het, alsof een strijdvaardig elftal uit mijne hersenen met
de kornuiten van Dr. Hoogvliet een voetbalmatch hadden aangegaan, zoo'n jeugdig
en hardnekkig kampen was het.
En nu, terwijl ik neerzit, tot rust gekomen van al dat gestoei komt bij mij de
gedachte op, dat uit de kleine schokjes en stootjes die 's heeren Hoogvliets
geesteskinderen hebben opgeloopen, toen ze kwamen aangetrippeld om te spelen
met de ideetjes van mijn hersenen, toch voor menigeen iets te leeren was, wien het
2)
als mij op het terrein van taalwetenschap ‘werkelijk ernst’ is met den kamp om de
waarheid.
Du choc des opinions jaillit la vérité.

I.
Na de voorrede zet de geachte schrijver op twee bladzijden, ‘doel en streven van
Lingua’ uiteen.
Maar meen nu niet, dat er op twee bladzijden niet veel, niet heel veel staan kan.
‘Doel en streven van Lingua’ is niets minder of meer dan ‘een brug te slaan over
de diepe en tot in onze dagen schijnbaar onoverkomelijke kloof tusschen de
bespiegelende en de exakte wetenschappen.’
't Is geen klein beetje. Gelukkig komt dit besef ook bij Dr. H. nog tijdig genoeg op,
om hem in de laatste vier regels

1)

2)

Taal en letteren. Mei 1903. v.D.C. Hesseling.
Onze Eeuw. Juni 1903. v. Prof. Van der Wijck.
Museum. Juli 1903, van A. Kluyver.
De beide laatste ontving ik, toen dit artikel reeds was afgeschreven.
Lingua, bl. VI.
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te laten zeggen, dat dit eigenlijk alleen z'n doel in de verte, z'n ideaal is; terwijl z'n
onmiddellijk streven zich hoofdzakelijk beperkt tot het opruimen van hindernissen,
die hém of die ná hem zullen komen, den weg naar dat ideaal wijdvademend
versperren.
Mijns bedunkens doet Dr. H. zichzelven onrecht op deze bladzijden; en ik vrees
dat menig Hollander, nieuwigheden o zoo weinig genegen, het boek zonder meer
om deze twee bladzijden zal veroordeelen.
En dat is onbillijk. Want neen; evenmin als het Dr. Hoogvliets oprecht doel is met
zijn ééne boek die stoute brug te slaan (waaraan trouwens van andere zijde al jaren
met merkbaren vooruitgang gewerkt wordt) evenmin is het hoofdzakelijk zijn doel:
opruiming te houden van hinderpalen om in de verte dat algemeene ideaal voor te
bereiden.
Neen, als Dr. Hoogvliet in z'n vorige geschriften gezegd heeft, wat hij meende;
als niet al zijne vrienden zich in hem vergist, en al zijne beoordeelaars hem hebben
misverstaan, dan is zijn werkelijk doel niets anders dan wat hij op blz. II van zijne
voorrede ditmaal als-'t-ware per ongeluk zegt: ‘naast de historisch-vergelijkende
eene algemeene menschkundigvergelijkende taalstudie in te voeren.’
Dit is zijn opvatting van taalstudie; en voor die opvatting veld te winnen, dát is zijn
doel.
‘Ook niet-historische taalstudie kan wetenschappelijk zijn.’ Zoo klonk in 1901 de
de

1)

aanhef zijner 17 stelling .
‘W e t e n s c h a p p e l i j k e n t o c h n i e t h i s t o r i s c h , ziedaar de leus, die
2)
wij ons hebben gekozen,’ zoo schreef hij al in 1896 .
‘Hem is het vóór alles te doen om de beschrijving van de taalverrichtingen die....
volgens éénzelfde systeem in de hersens van spreker en hoorder, van vóór- en
nadenker

1)
2)

De eerste maanden Fransch, blz. 11, ook reeds in 't Verslag v. 't Leidsche Philol. Congres,
p. 139 vlgd.
Het verbum in het hedendaagsche Fransch, blz. 12.
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1)

dus tot stand komen .’ Zoo schrijft Dr. Dèr Mouw, wiens commentaar Dr. Hoogvliet
2)
toch zoo vleiend heeft gehonoreerd .
3)
Dit is dan ook de leidende gedachte van het boek . Alleen van dit standpunt is
Lingua te begrijpen, te waardeeren. En ik hoop, dat Dr. H. het mij niet ten kwade
duidt vóór alles te hebben hersteld, wat een schwärmerisch oogenblik misschien
dreigde te bederven.
Dit hoofdbeginsel van het heele boek dient nu eerst te worden besproken.
Het valt ons aanstonds op dat Dr. H. zijne taalwetenschap liefst met eene ontkenning
toelicht als zijnde niet historisch. Maar in dit boek krijgen wij toch ook een positieve
verklaring in: menschkundig-vergelijkend.
4)
't Vermoeden ligt voor de hand, hier menschkundig als psychologisch te verstaan,
en dat zullen wij ook voorloopig maar doen.
Welnu, is er een v e r g e l i j k e n d e p s y c h o l o g i s c h e t a a l w e t e n s c h a p
mogelijk en in welke verhouding staat die dan tot de historische?
Een wetenschap is een stelsel van volstrekt zekere kennissen aangaande feiten
of dingen en hunne oorzaken.
5)
Zoo omtrent meende al Aristoteles en is nog heden het spraakgebruik.

1)
2)
3)
4)

5)

l. l. blz. 12. Zie ook v. Hamel, blz. 334-335.
Lingua, blz. V.
Zoo is dan ook eenstemmig door Hesseling, v.d. Wijck en Kluyver de inhoud gekenschetst.
De heer W. Meyer (zie: de Wetenschap van Dr. G. Jelgersma, 's Hage 1900, blz. 7 vlg.) meent
natuurlijk, dat het hier niets duidelijker op wordt; en dat kan voor hem persoonlijk heel waar
zijn. Maar dat doet hier niets ter zake; want wie al de termen der nieuwere wetenschappen
door goede Hollandsche woorden wil vervangen, geeft blijk of hun onnoemelijk getal volstrekt
niet te overzien of de ontwikkelingskracht eener levende volkstaal verre te overschatten. Ik
ben geen tegenstander van een goed beginsel, en dat is de taalzuivering; maar ik ben een
tegenstander van alle kortzichtige toepassingen.
Anal. Post. I, 2, 71a, 21.
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Één enkele kennis heet nog geen wetenschap; evenmin een waarschijnlijk
bevroeden, al omvat het nog zooveel. Blijft een systeem van kennissen, zoo b.v.
de gewone spraakkunst, de louter-beschrijvende aardrijkskunde of de verouderende
geschiedkunde bij 't eenvoudig constateeren ‘wie es denn recht eigentlich (ist of)
gewesen ist (Ranke) dan noemt men dit volgens de huidige opvatting nog geen
wetenschap. Pas als de spraakkunst van heden vergeleken wordt bij die van vroeger,
pas als de aardrijkskunde zich over vergelijkende climatologie, geologie enz. gaat
uitstrekken; pas als de geschiedenis gaat onderzoeken ‘wie es denn recht eigentlich
geworden ist’ (Lamprecht); in 't algemeen: pas als men de feiten of dingen na eene
zorgvuldige vergelijking met vaste zekerheid in bepaalde klassen heeft geschikt en
zich de krachten concentreeren om van al die overeenkomsten, van al die
verscheidenheden, de werkende oorzaken te ontdekken, dan pas heeft een systeem
van kennissen aanspraak op den naam van w e t e n s c h a p .
Doen zich nú, gelijk meestal aanvankelijk, groote moeilijkheden voor, dàn is het
zaak hypothesen op te stellen om het nog duistere causaalverband te verklaren.
En zoo wordt dus in den kring waar in den beginne niets dan zekere kennis geduld
werd, eene waarschijnlijkheid toegelaten. Deze moet echter in al hare conclusies
door de feiten worden bevestigd (al is het ook niet bewezen), en geen enkel
vaststaand feit mag ze weerspreken.
Men vergeve ons deze methodische uiteenzetting. Straks komt zij ons te pas, en
hier was het er, meen ik, de juiste plaats voor.
Welnu, nog ééns dan: Is er nu naast de historische eene psychologische
taalwetenschap mogelijk?
Ja.
De historische taalwetenschap heeft door vergelijking van parallelle woorden en
vormen in verschillende talen hare klankwetten gevonden, en als oorzaak hiervan
met besliste zekerheid de afstamming uit ééne zelfde grondtaal erkend.
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Zoo was de genealogische eenheid van vele talen een feit en beperkte men zich in
het vervolg tot het nu opnieuw vergelijken der verwante talen, om daaruit met de
grootstmogelijke nauwkeurigheid de grondtaal te reconstrueeren, en dan met deze
tot basis, de wordingsgeschiedenis van elk der uiteengeloopen dochtertalen van
de oude moedertaal af, te ontraadselen.
Door deze methode zien wij dus, hoe de taal van een bepaalden tijd uit de taal
van vroeger is geworden; m.a.w. welke onmiddelijke oorzaken b u i t e n het individu
op zijne taal hebben ingewerkt.
Maar hoe de taal telkens uit het menschelijk brein ontstaat, m.a.w. welke
onmiddelijke oorzaken b i n n e n het individu zijne taal maken tot wat zij is, dat
vermag de historie alleen niet op te sporen. En daarin wilde hare jongere zuster
haar een handje helpen.
Mag zij zich voorstellen? D e p s y c h o l o g i s c h e t a a l w e t e n s c h a p . - Zoo,
is u de godes van Dr. H.? Aangenaam. Maar Dr. H., die dit tooneeltje uit de verte aanziet, wordt wrevelig, dat ik het
voornaamste vergeet.
Of het nu het voornaamste is, dat aanstonds moet genoemd worden....?
Maar kom, daar wil ik bij zoo'n eerste ontmoeting nu niet over twisten. Dat het er
bij mag gezegd worden, geef ik Dr. H. volmondig toe.
Dus: de algemeen-vergelijkende psychologische taalwetenschap. Want alle
menschelijke individuen, zijn toch op slot van rekening gelijk. De eenvoudigste
psychische elementen zijn dezelfde, hunne bizonderheden berusten slechts op de
verschillende combinatie. Of ik dus een Semiet, een Moon-Annamiet of een Eskimo
voor me heb, kan niet schelen, 't zijn menschen. Deze wetenschap behoeft hare
vergelijking van feiten dus niet tot verwante talen te beperken, zij kan hare gegevens
opontbieden uit alle talen en tongen der wereld; zij is algemeen.
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Van hoeveel nut en voordeel deze nieuwe wetenschap voor hare oudere zuster
worden kan, moge nu blijken.
Als de psychologische taalwetenschap met zekerheid de verschillende elementen
zal hebben afgezonderd en gerangschikt, die medewerken tot het telkens ontstaan
der taaluitingen van het individu, dan zal zij tevens door de vergelijking der
verschillende gevallen kunnen nagaan, aan welke oorzaak het toe te schrijven is,
dat b.v. een man op ouderen leeftijd toch juist dezelfde gedachte niet meer in juist
dezelfde klanksymbolen vertolkt, als toen hij nog een jonkman was van 16, 17 jaar.
Maar dan zullen wij ook begrijpen, waaraan het dus te wijten of te danken is dat hij
- vader geworden - aan zijn kinderen eene ietwat andere taal leert, dan die hij zijn
vader en moeder heeft nagestameld, en zoo die vader en moeder weer een andere
als die van dier vaders en moeders, enz. Maar dàn beseffen wij ook, dat wat wij
aanvankelijk in een klankwet hadden opgezet - b.v. de mediae worden tot tenues eigenlijk een zeer vage beschrijving was van de opeenstapeling van minstens
zooveel individueele taalveranderingen, als er intusschen geslachten gestorven
zijn, van een individueel psychologisch taalverschijnsel in de zooveelste macht.
En dit geldt niet alleen van de klankwetten en de morphologie, maar ook en nog
meer van de woordvorming en de syntaxis. Nog meer, zeg ik, omdat het de
historische taalwetenschap tot nog toe niet even goed gelukt is, deze reeksen van
verschijnselen in de verschillende talen te karakteriseeren, te vergelijken en onder
wetten te brengen; iets wat naar alle waarschijnlijkheid wèl mogelijk zal blijken, als
wij eerst in de thans levende talen, het eigenaardige karakter, en de psychische
oorzaken dier verschijnselen hebben onderzocht.
G e l i j k de geologie met de studie der huidige zeeën, vulkanen en gletschers
moest beginnen: hoe ze thans werken, en welken invloed zij heden uitoefenen op
onze aardkorst,
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eer ze beginnen kon dat ontzaglijk hieroglyphenschrift te ontraadselen, waarmee
de primaire, secundaire en tertiaire perioden zelf hunne geschiedenis in onze bergen
en dalen, onze fjorden en kusten, onze aardlagen en zeebodems hebben neergelegd;
- Hoe anders zou ooit een Eduard Suess de praehistorische wederwaardigheden
van onzen aardbodem zijn kunnen te weten komen, waarvan hij toch zoo stout in
‘Das Antlitz der Erde’ het afwisselend tafereel ontvouwt? - e v e n e e n s moet de
taalwetenschap eerst in het heden nauwkeurig den invloed der afzonderlijke innerlijke
oorzaken op de individueele taal bestudeeren en nagaan, om dan uit de
taalmonumenten, die vroegere geslachten ons hebben nagelaten, met zekerheid
te kunnen besluiten tot de complicatie van psychische factoren, die werkten in dat
verleden.
Dan zullen wij verder door de vergelijking der opeenvolgende tydperken onderling,
de nu niet-vaag meer maar strikt bepaalde oorzaken van elke taalverandering kunnen
vaststellen. En uit de opeenvolgende taalveranderingen der volken zal ons een
tot-dan-toe ongeweten vergezicht opdoemen voor den bewonderenden blik, een
vergezicht op de innerlijke ontwikkeling der psychische combinaties in de
geschiedenis der menschheid: van alle kultuurwetenschappen het onverhoopte
ideaal!
Ja, de psychologische taalwetenschap is dus mogelijk, zij is bovendien allernuttigst
en doet de rijkste beloften.
Maar als we nu uit die ideëele luchtwereld van mogelijkheden en vrome wenschen
neerdalen op den prozaïschen platten grond der realiteit; als wij ons nu afvragen;
maar hoe staat het dan feitelijk met de beoefening der taalpsychologie, is zij al in
den ernstigen kring der wetenschappen binnengeleid? dan wille men het mij als
beleefdheid aanrekenen, zoo ik voor 't oogenblik het antwoord aan Dr. H. overlaat.
Zijn bescheid echter zal ons maar ten halve voldoen. Het
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is ontwijkend en men doorschouwt niet aanstonds de oplossing der antinomie.
Van den eenen kant, noemt hij zijn vak voor zoover ik mij herinner, nooit een
wetenschap. Bescheidelijk kiest hij altijd ‘taalkennis’, ‘taalstudie’ tot betiteling; en
op blz. II zijner Voorrede, zegt hij uitdrukkelijk in een verband, waar de voortgang
eener jonge wetenschap wordt geschetst: ‘Met het vak van mijne keuze is echter
zoo iets nog lang niet het geval.’
Van den anderen kant echter tracht hij juist in Lingua iets te geven, wat reeds een
haast kompleete taalpsychologie veronderstelt: ‘Dit boek is een spraakleer voor alle
levende of doode talen gezamenlijk.’ Het wil ‘verschaffen een zekere soort van
taalkundig inzicht, dat alle bizonderheden in de spraakleer der afzonderlijke talen
onmiddelijk doet herkennen als tijdelijke nuanceeringen van iets, wat tot de
algemeene eigenschappen van het menschelijk denken en voelen behoort, en
zoodoende ook overal, hier onder deze, daar onder gindsche vorm, wordt
teruggevonden.’ (p. I).
Verder verwacht hij uit de ernstige studie van Lingua zulke ontzaglijke voordeelen,
dat ik dgl. zelfs ternauwernood zou durven hopen, als reeds de psychologische
taalwetenschap, door al de ontdekkingen, die ik zooeven heb langs gedacht, tot
haar hoogsten ommegang zou zijn opgevoerd. Altijd nog in dezelfde Voorrede meent
hij: ‘dat voor iemand, die dit boek met de noodige ijver en liefde bestudeerd heeft,
1)
het mogelijk zal zijn de grammatika van een willekeurige hem onbekende taal, laat
ons zeggen van het Hongaarsch of het Japansch, te leeren uit een boekje van 20,
30 blz.

1)

Bedenk wat Dr. Hoogvliet onder dezen term verstaat.
‘G r a m m a t i k a in de goede zin kan en mag niet anders zijn dan een doorloopende
nauwkeurige beschrijving van de v e r h o u d i n g tusschen g e d a c h t e en k l a n k , m.a.w.
het eenige doel van de grammatische studie is te weten te komen, wat bij iedere bizondere
de

klankverbinding wordt g e d a c h t en gevoeld.’ l. l. 11

stelling.
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omvang. Bij de bestudeering van dat kleine boekje zal de hoeveelheid nieuwe arbeid,
die van de lezers gevergd wordt, enkel en alleen in een zekere betrekkelijk geringe
hoeveelheid geheugenwerk bestaan. Het begrifwerk zal namelijk door hem met het
doorwerken van dit algemeen spraakkunstig leerboek in eens voor alle talen zijn
afgedaan.’
Hoe komt Dr. Hoogvliet tot deze overdrijving?
Het blijft voor mij een mysterie.... Maar een aanleiding ertoe kan ik toch wel
aangeven; en die is, dat Dr. Hoogvliet in zake taalvergelijking nog op het verouderde
standpunt van Max Müller staat. Deze meende namelijk met de grammatica van
een taal gelezen te hebben, voldoende te zijn uitgerust om de vergelijking te
ondernemen. Maar zoo kwam hij er dan ook toe, die naar ik meen, uit eigen lectuur
geen enkele der toeranische talen kende, een onafzienbaar oerwoud van talen voor
één taalstam uit te schelden.
Daar ik zelf uit eigen aanschouwing amper twee niet-Idg. talen heb leeren kennen,
had ik in dezen bezwaarlijk recht van spreken. Daarom zal ik iemand aanhalen, die
zelfstandig meer talen van de uiteenloopendste stammen kende, dan Dr. Hoogvliet
er Idg. machtig is; ‘den Sprachgewaltigen dessen weitblickendes auge die ganze
1)
welt der sprachen überschaut’ .
2

Georg von der Gabelenz, Die Sprachwissenschaft , Leipzig 1901, zegt op blz.
29 en 30:
In der That schien hier eine Wissenschaft erstanden zu sein, die weder
Kennerschaft noch tiefsinnige Spekulation erforderte, sondern nur fleissiges Sammeln
und Saubere Analyse. Der Verfasser eines, wie es scheint, viel gelesenen Buches
2)
über Sprachwissenschaft erklärt getrosten Muthes: ‘Le linguiste n'a que faire d'être
polyglotte, ou, du moins, il

1)
2)

Zoo Streitberg. Anz. IF. 1892, p. 1.
De schrijver hier bedoeld, schijnt Abel Hovelacque te zijn. Althans diens boek La linguistique,
Paris 1876, beantwoordt geheel en al aan deze beschrijving en de bewuste zin staat op blz.
14.
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n'est point nécessaire qu'il le soit.’ Zum Beweise schreibt er ein Werk in
Taschenformat, das hintereinander die isolirenden, agglutinirenden und flectirenden
Sprachen der Erde schildert und durch eine Reihe der wunderlichsten
Missverständnisse den Verfasser vom Verdachte der Vielsprachigheit reinigt. Ein
anderer hervorragender Sprachforscher hat ein Werk ähnlich umfassenden Inhalts
geliefert, worin z.B. gelehrt wird, die malaischen Sprachen hätten nur vocalisch
auslautende Wörter, die drâvidischen seien ausschliesslich präfigirend. Die Wahrheit
ist, dass die meisten malaischen Sprachen, wie schon ein Blick af die Landkarte
lehrt, auch consonantische Auslaute haben, und dass die drâvidischen rein suffigirend
sind. Wieder ein Anderer legt gleichfalls feierlich ‘Protest ein gegen die
Voraussetzung, als ob der, welcher die Sprache studirt, ein grosser Sprachkundiger
sein müsse,’ und behauptet wirklich, noch im Jahre 1890 Dinge wie die: dass es im
Chinesischen keinen lautlichen Verfall gebe; dass die Sprache des Ulfilas in die
Karls des Grossen umgewandelt worden; dass Sprachen sich niemals vermischen;
dass ginta im lateinischen triginta eine Ableitung und Abkürzung von sanskrit daça
oder daçat, zehn, ist; dass arische und semitische die einzigen Sprachfamilien sind,
welche diesen Namen vollkommen verdienen. Le linguiste n'a que faire d'être
polyglotte! Der dies geflügelte Wort gesprochen, kennt auch eine ‘gemeinsame
Grammatik aller isolirenden, und eine ebensolche aller agglutinirenden Sprachen.’
Ich kenne in der That zwei Mittel, sich diese gemeinchaftlichen Grammatiken ganzer
Sprachenklassen auzueignen: entweder man lerne von jeder dieser Classen nur
1)
eine Sprache, oder - noch einfacher - man lerne gar keine .

1)

Mocht iemand hieruit tot de praktische onmogelijkheid eener algemeenvergelijkende
taalwetenschap besluiten, dan wijs ik hem op de ‘Schulung des Sprachforschers’ blz. 31-52
in hetzelfde werk. Op pag. 50, 51 o.a. heet het: Eine oder womöglich mehrere Sprachen
verschiedenen Baues sollte also jeder Sprachforscher im eigenen Interesse treiben.... Mit
einem Umhernippen an verschiedenen Sprachen ist es aber nicht gethan; erst muss man
sich die eine oder andere recht gründlich, theoretisch und praktisch aneignen. Sprachen
lassen sich nicht platonisch lieben, man musz mit und in ihnen gelebt haben, ehe man wagen
darf, sie zu beurtheilen. Nur wo man nahe verwandte Typen genau kennt, mag man sich mit
dem Studium eines tüchtigen Lehrbuches begnügen und es einer sicher ahnenden Phantasie
überlassen, die Paragraphen zu beleben. Doch müssen dann jene Typen gut gewählt sein,
nicht die schwächsten und ärmsten ihrer Art, noch weniger solche, die fremder, sei es auch
veredelnder Beeinflüssung verdächtig sind.... Man halte sich also an solche Sprachen, in
denen man auch Texte erlangen kann, und suche recht schnell durch die Theorie hindurch
zur Praxis vorzudringen.
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En de reden van deze onafwijsbare vordering geeft F.N. Finck zeer duidelijk in ‘Die
Klassification der Sprachen,’ Marburg 1901, blz. 9. ‘Denn der immer charakteristische
Gesamteindruck, den die Sprache beim Beobachter hinterlässt, beruht ja auf einer
Anhäufung kleinster Eindrücke die von Eigentümlichkeiten ausgehen, die nur i n
d e r G e s a m t h e i t , durch die A r t i h r e r K o m b i n a t i o n , etwas Eigenartiges
werden, isoliert aber an sich kein Gewicht haben. Man kann daher, solange man
sich auf diesem Standpunkte des blossen Beschauers befindet, nur eine
weitschweifige, alle Einzelheiten aufzählende B e s c h r e i b u n g liefern, also einen
schlechten Ersatz für eigene Erfahrung, oder den gewonnenen Totaleindruck
s c h l a g w o r t a r t i g z u v e r a n s c h a u l i c h e n suchen, eine oft durchaus
beachtenswerte k ü n s t l e r i s c h e , aber niemals w i s s e n s c h a f t l i c h e Leistung.’
Welnu Dr. H. zegt van zich zelf, blz. V: ‘Wat mij betreft, ik heb voor mijn boek
behalve de grammatika der voornaamste Indo-Europeesche talen ook nog
geraadpleegd die van Hebreeuwsch en Arabiesch, Oeral-Altaïesch, Polyneziesch,
Sjineesch, Japansch en de Bantoetalen. Zonder aanspraak te maken op speciale
feitenkennis van deze talen, heb ik mijn sisteem in alle onderdeelen aan de
spraakleer van al de genoemde idiomen getoetst.’
Dus dat is volstrekt geen toereikende
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v o o r s t u d i e o m e e n ‘H a n d b o e k v a n a l g e m e e n e t a a l k e n n i s ’ o p
te zetten.
Te meer daar de schrijver bij dat taaie toetswerk nog wel eens vakerig schijnt
geweest te zijn.
Op blz. 144 van Lingua heet het toch: ‘In sommige talen vindt men tusschen de
meervoudige en de enkelvoudige afzonderingsgraad nog een bizondere vorm voor
het tweevoud. Andere afzonderlijke vormen voor het drie-, vier-, enz.-voud zijn mij
in geen enkele taal der wereld bekend en komen mij ook moeilijk denkbaar voor.’
1)
En daarin wordt dan juist eene onmogelijke bevestiging gevonden van een der
vage hypothesen, die in het eerste gedeelte dooreenwoelen.
Wat is nu de waarheid?
H. Kern. De Fidjitaal. Amsterdam 1886 [een boek, dat Dr. H. blijkens zijn zeggen
op het Amsterdamsche philologencongres (Verslag blz. 116) toch gebruikt heeft]
heeft op blz. 18:
‘Bij de persoonlijke voornaamwoorden onderscheidt het Fidji gelijk menige andere
talen der Stille-Zuidzee, o.a. van Annatom, Anudha, Api, Ambrym, Araga, Erromango,
Jaluit en Mahaga, een enkel-, twee-, meer- en veelvoud. H e t m e e r v o u d i s
e i g e n l i j k e e n t r i a l i s , gevormd door 't woord voor “drie” toe te voegen aan
het eigenlijke, oude meervoud, waarvoor ik bij gebrek aan beter, de benaming
“veelheid” zal gebruiken. In 't Polynesisch zijn van het veelvoud zonder toevoegsel
slechts eenige weinige overblijfsels te vinden: het is vervangen door het meervoud,
d.i.

1)

Laten wij voor een oogenblik in Dr. H.'s richting doordenken.
Waarom zou de vorming van den afzonderingsgraad eene functie der ‘ziel’ zijn en niet van
den ‘geest’? Op blz. 143 wordt hij als een begripswijziging betiteld, en onderaan op dezelfde
blz. wordt ten opzichte van enkel- en meervoud nog van ‘ons geestesoog’ gesproken, Of
komt de ‘differencieering of verminking’ misschien van de ‘ziel’? Maar ik zoek deze werking
te vergeefs onder de 17 zielsverrichtingen op blz. 30. Er was toch wel plaats voor ze, achter
het laatste rijtje, dan had elke categorie 6 onderafdeelingen gehad.
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d e t r i a l i s .... Sporen van een trialis in Indonesië treft men alleen aan bij de
1)
Dayaks .’
Vandaar dan ook, dat ik Dr. H. als wetenschappelijk man, het recht betwist om
op blz. X boudweg drie conclusies voor ‘waarheden’ uit te geven, zonder eenige
andere praemis dan zijn beschouwen van ‘verschillende oude of nieuwe,
Europeesche of niet-Europeesche, literatuur-hebbende of geen literatuur-hebbende
talen der wereld.’
En dat moet dan de grondslag heeten, waarop verder alles is gebouwd!
2)
Want om die ‘waarheden’ (?) te verklaren wordt nu ‘de op-een-zekerheid-lijkende
veronderstelling’ geopperd, dat zich in de menschelijke taal een analogon zou
openbaren van het ‘kleurenschiftingstoestel’ onzer oogen, en het
‘tonenschiftingstoestel’ onzer ooren: ‘het begrippenschiftingstoestel van onze
denkorganen.’
Wij wilden er hier alleen melding van maken om te doen zien op hoe wankele
schroeven dit ‘toestel’ wordt opgevijzeld. Later komen wij er in bijzonderheden op
terug.
Ten slotte legt de geachte schrijver in den breede uiteen, hoe hij eraan toegekomen
is, de verschillende taaluitingen in eenvoudige planimetrische lijnfiguren voor te
stellen.
Aanvankelijk dacht ik: Wat een getalm en gedraal! Een schematische teekening,
eene graphische voorstelling mag en ziet men toch in elke wetenschap gebruiken,
en in de psychologie niet het minst. Waartoe die omhaal? Toen heb ik een oogenblik
gedacht: Staat Dr. Hoogvliet misschien onder invloed van W. Meyer? l. l. p. 34, zegt
toch deze man naar Spinoza's hart: ‘De eene wereld (der denking) kan uit de andere
der uitgebreidheid niet verklaard worden.’ Maar tegen

1)
2)

Bovendien zie men nog tal van andere bizonderheden bij Raoul de la Grasserie, De la catégorie
du nombre, Revue de Linguistique, 1886. Dgl. studies had Dr. H. toch alle moeten kennen!
Dit vraagteeken bedoelt natuurlijk volstrekt niet, dat er van die drie stellingen niets waar is.
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zoo'n axioma (?) vermag de redeneering van Dr. H. toch niet heel veel.
Ten laatste geloof ik evenwel het goede antwoord gevonden te hebben. Blijkens
den laatsten zin van § 6 toch (blz. XIII) ‘wordt door zoo'n teekening het wezen der
bizondere begripsonderscheiding, waarvoor zij vervaardigd is, eenvoudiger en
vollediger en nauwkeuriger uitgedrukt, dan door eenige beschrijving in woorden zou
kunnen geschieden.’
Dr. H. is dus waarschijnlijk van plan uit die figuren naderhand gevolgtrekkingen
te maken, die hij in woorden minder goed zou kunnen verdedigen. We zetten ons
dus schrap en constateeren slechts dat deze graphische voorstelling zóó opgevat,
geen anderen steun van waarheid heeft dan het begrippenschiftingstoestel zelf, dat
op zijne beurt al z'n vastheid ontleent aan de gewaande ‘waarheden’ bovenvernoemd.
En zoo zijn we dan, niet zonder eenige inspanning van hersenen, aan het einde der
inleiding.
Eer ik nu tot de bespreking van het boek zelf overga, geef ik, tot voorkoming van
misverstand, hier eerst mijn eindoordeel over het boek in z'n geheel.
Menigeen, die tot hiertoe mijne beoordeeling gelezen heeft, zou toch in den waan
kunnen verkeeren, dat ik na zooveel gekibbel over de grondslagen, niet meer zou
kunnen komen tot een waardeerend oordeel over de rest. En ik geloof dat de verdere
lezing van dit eerste artikel hen in die verkeerde meening zou bevestigen. En toch
is niets minder waar dan dat.
Het boek in z'n geheel is mij bepaald sympathiek. H e t i s e e n g o e d b o e k .
Niet alleen om wat het beoogt, maar ook om wat het is. Het is doordacht en e r
s t a a t v e e l w a a r h e i d i n . En wat er aan onwaarheid instaat is dikwijls al
dichter bij de waarheid, dan wat men er uit de ‘publieke opinie’ over te weten komt.
Maar ‘het onvoorwaardelijk streven naar waarheid’ (l. l. stelling 17) dat ik fier ben
met Dr. Hoogvliet gemeen te
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hebben, eischt van mij dat ik alle feilen aanwijs en het mijne bijbreng om de
opengevallen leemten weer met waarheid aan te vullen, en zoo tot de bereiking van
zijn doel mee te helpen.
De kordate sympathie, die ik het boek en den schrijver toedraag, vermocht niets
anders dan dien eisch nog meerdere klem te geven: Juist omdat ik het op slot van
rekening toch een goed boek vind, acht ik het de moeite waard er zooveel op af te
dingen.
En zoo meen ik met Dr. Hoogvliets inleiding te hebben besproken mijne eigenlijke
bespreking voldoende te hebben ingeleid.
(Slot volgt.)
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Multatuli's ‘er ligt een roofstaat....’
‘Vóór eenige maanden lezende in “Robert Bruce's Leerjaren” viel 't mij op, dat Huet,
schrijvende omstreeks 1873, in bedoeld werk aan den boekhouder Beeckman in
den mond legt:
Ze zeggen dat er een Roofstaat ligt tusschen Oostfriesland en de Schelde.
Nu heet deze uitdrukking, zooals bekend is, van Multatuli afkomstig, dus zeker
nà 1860, beter omstreeks 1863 in de wereld gekomen, terwijl Beeckman - volgens
Huet - er reeds omstreeks 1850 gebruik van maakt.
Gisteren echter kwam mij toevallig weer een exemplaar van Bruce's Leerjaren in
handen, en vond ik, blz. 174, ter plaatse als voren bedoeld in de marge
aangeteekend:
“Zei Beeckman dat reeds in 1850?”
Ik ben dus de eenige niet, wien deze eigenaardigheid is opgevallen; òf Multatuli
verkocht “Meidinger”, òf Huet maakt zich schuldig aan anachronisme.’
Dit werd aan Dr. Bonebakker medegedeeld door de heer G. Gortmans, direkteur
van 's Lands Gevangenis te Batavia. Dr. Bonebakker zendt ons deze mededeling,
en tekent daarbij aan:
‘De opmerking is heel juist. Dat Huet zulk een anachronisme zou ontsnapt zijn is
van hem, tijdgenoot en vriend van Multatuli, haast niet aan te nemen.
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Multatuli heeft in de Japanse Steenhouwer altans 't iedee van Van Hoevell. Hij
vermeldt 't zelf. De hele opzet van Havelaars aankomst heeft treffende overeenkomst
met die van de assistent-resident uit van Hoevells “Oproer in Probolingo”. Dat
vermeldt Multatuli niet. Trouwens van Hoevells ganse optreden in Indië is een prélude
op dat van Multatuli.
Is zo iets ook 't geval met de uitdrukking door de heer Gortmans bedoeld.
Komponeert ook hier Multatuli op de melodieën van zijn voorganger voort?’
Wie onder onze ‘Navorsers’ geeft hier nog meer licht?
B.H.
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Kleine meedelingen over boekwerken.
Spelen van Cornelis Everaert, met Inleiding en Aanteekeningen
uitgegeven door Dr. J.W. Muller en Dr. L. Scharpé. Leiden, E.J. Brill.
In twee afleveringen zijn deze spelen uitgegeven. Diplomatisch, alleen met
verbetering van blijkbare schrijffouten, met behoud van de oude lees- of schei-tekens
van het handschrift. Afkortingen zijn voluit maar kursief gedrukt.
Men belooft verder in de 3e afl. een Inleiding over het leven en de werken van
de Dichter, zijn taal, zijn versbouw, enz. en ‘Aantekeningen, waarin vooreerst het
weinige dat bekend is omtrent de bronnen of de historiese aanleiding tot het schrijven
van elk stuk zal worden medegedeeld, en verder zoveel mogelik al die plaatsen
toegelicht zullen worden, welke ten opzichte van de zinsbouw of uit hoofde van
toespelingen op personen, plaatsen, gebeurtenissen, toestanden verklaring
behoeven.’
Het voornemen bestaat, na voltooiing van deze uitgave, er een afzonderlijk
verkrijgbaar glossarium aan toetevoegen, als bijdrage tot een woordenboek van de
taal van de 16e eeuw, iets waarvan het gemis zich reeds dikwels heeft doen
gevoelen.
Bij 't kompleet-worden van dit werk - als de 3e afl. verschenen is - zullen we in den
brede over deze belangrijke uitgave berichten.
Alleen deze wens nu alvast: de beide uitgevers moeten zich in verbinding stellen
met anderen, en niet alleen uit Everaert, maar ook uit andere geschriften van de
16e eeuw woorden en citaten opnemen.
B.H.

Studiën over de Nederlandsche en Engelsche Taal- en Letterkunde en
haar wederzijdschen invloed, door W. de Hoog, Leeraar aan de R.H.B.
School, te Assen. Deel II. Dordrecht, J.P. Revers, 1903.
Inhoud: Eerste hoofdstuk 1400-1500. Nederland in de vijftiende eeuw. Toestand
der taal- en letterkunde. William Caxton. Die Historie
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van Reynaert die Vos-Reynard the Fox. De Rederijkers. Engeland in de vijftiende
eeuw. De Engelsche taal- en letterkunde in dien tijd. Elckerlyc-Everyman.
Prognosticaties. - Tweede hoofdstuk 1500-1600. De Renaissance. Erasmus
Hadrianus Junius. Toestand der Nederlandsche letterkunde in de zestiende eeuw.
Jan van Doesborgh. Laurent Andrewe. Mary of Mimwegen. Howleglass. The Parson
of Kalemborowe. Van den Thien Esels. De Hervorming. William Tyndale. De
Engelsche literatuur in de zestiende eeuw. Jonker Jan van der Noot en Edmund
Spenser. Marnix's Beehive en de Bienkorf. Thomas Churyard. George Cascoigne.
Ben Jonson. Jan Huygen van Linschoten. Gerrit de Veer. De Pelgrim Vaders. Derde hoofdstuk 1600-1650. Betrekkingen tusschen ons land en Groot-Brittanje.
The Tragedy of Sir John van Oldenbarneveldt. Toestand der Engelsche en
Nederlandsche literatuur in de eerste helft der zeventiende eeuw. De Engelsche
komedianten. Rodenburg. Sir Philip Sidney Hooft's Granida en Sidney's Arcadia.
William Shakespeare. Starter. Huygens en Donne. Westerbaen. - Vierde hoofdstuk.
1650-1700. Betrekkingen tusschen ons land en Groot-Brittanje. John Dryden. Andrew
Marvell. John Locke. De Nederlandsche en Engelsche literatuur in de tweede helft
der zeventiende eeuw. John Bunyan. Milton en Vondel. Jan Vos en het Romantisch
drama. - Vijfde hoofdstuk. 1700-1800. De maatschappelijke toestand in Engeland
bij den aanvang der achttiende eeuw. Godsdienst en Wijsbegeerte. De Deisten. De
Engelsche literatuur in die dagen. Vertaalde Engelsche tooneelstukken. Fielding en
Goldsmith te Leiden. De Nederlandsche letterkunde in de achttiende eeuw. Addison's
Spectator en Justus van Effen. James Thomson's Seasons. Young's Night-Thoughts.
Macpherson's Ossian. Percy's Reliques en Bilderdijk's Balladen. Samuel Richardson
en de romans van Wolff en Deken. Mr. Willem Bilderdijk. - Zesde hoofdstuk.
1800-1900. De negentiende eeuw. Toestand en maatschappelijke vooruitgang van
Groot-Brittanje. Elliot E.B. Browning. Th. Hood. De Chartisten. Wilberforce. Cobden.
De Britsche handel en nijverheid. Nederland sedert het begin der negentiende eeuw.
The English Literary Society te Amsterdam. Staring. Tollens. Bogaers. De Engelsche
Romantiek. Sir Walter Scott en Mr. Jacob van Lennep. Historische romans. Lord
Byron en de zwarte tijd van Beets. Potgieter. Lindo. De Gedichten van den
Schoolmeester. Vertalingen uit het Engelsch. De Nieuwe Gids en Shelley en Keats.
Invloed der Nederlandsche literatuur op de Engelsche letterkunde. Groot-Brittanje
en Nederland.
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Inhoud van tijdschriften.
De Nieuwe Gids, September, 1903, o.a.: G. v a n H u l z e n , Wrakke Levens.
- W i l l e m K l o o s , Verzen. - J. E v e r t s J r ., Heimwee. - R e y n e k e v a n
S t u w e , Arm Leven.
De Gids, September, 1903, o.a.: I.N.A., Van hoogten en vlakte. - Prof. H.J.
P o l a k , Over Grieksche en Indische fabels. - H é l è n e L a p i d o t h -S w a r t h ,
Verzen.
Elzevier, September 1903, o.a.: A d o l f H e r c k e n r a t h , Najaar (gedicht). E l s e v a n B r a b a n t , Novemberdag (gedicht). - B e r n a r d C a n t e r ,
Koning Wind. - J e a n n e H a a x m a n , Hannie. - C o r n é l i e N o o r d w a l ,
Papa.
Nederland, September 1903, o.a.: H e n r i B o r e l , De stille stad. - Mr. M.G.S.
v a n L o g h e m , Maria Stuart en hare dichters. - W.F. G o u w e , Een halte.
Tijdspiegel, September 1903, o.a.: Dr. H.J. B e t z , Een zwervende wetenschap.

Nieuwe boeken.
G a s z m e y e r (Dr. M a x ), Gymn.-Oberlehr., Wie studiert man neuere
Philologie? (84 S.) Leipzig, Roszberg'sche Verlagsbuchh. 8o. M. 1,50
M e u m a n n , (Prof. Dr. E.), Ueber Oekonomie u. Technik des Lernens. [Aus:
‘Die deut. Schule’.] (II, 102 S.) Lpz., J. Klinkhardt. Gr. 8o. M. 1,50
S z c z u r a t (Dr. V a s i l ), Wundt's Apperzeptionstheorie. (28 S.) Brody, Feliks
West. Gr. 8o. M. 1, B o r e l (H e n r i ), Liliane. Aus dem holl. Mskr. übertr. v. Else Otten. (200 S.)
München, Dr. J. Marchlewski en Co. Gr. 8o. M. 1,50
G i j s s e l s (W i l l e m ), Wandelingen. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel. Amsterdam, L.J. Veen. 8o. (189 en 5 blz.) f 2,90
O u d e (J. v a n d e n ), Uit den poppenkraam onzer romantiek. Leiden, S.C.
van Doesburgh. 8o. f 1,90
K o l l e w i j n (Dr. R.A.), Dr. F. B u i t e n r u s t H e t t e m a en Dr. J.J. S a l v e r d a
d e G r a v e , Nederlandsche woordenlijst volgens de beginselen van de
‘Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal,’ samengesteld. Zwolle,
W.E.J. Tjeenk Willink. 8o. (VIII, 111 blz.) f 0,50, geb. f 0,75
J a h r e s b e r i c h t e für neuere deutsche Litteraturgeschichte. Mit besond.
Unterstützg. v. Erich Schmidt hrg. v. Jul. Elias, Max Osborn, Wilhelm Fabian,
Frdr. Gotthelf, Kurt Jahn. Berlin, B. Behr's Berlag. 10. Bd. (J. 1899.) 4. Abtlg.
(VI, 158. S.) Lex.-8o. M. 8,20
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Over XVII -eeuwers.
I.
de

Onze 17 eeuw is een soort vergaarplaats van grote mannen: geleerden, schilders,
dichters, zeevaarders, staatslieden, veldoversten en admiralen, waarvan we tot
meerdere vaderlandsliefde op school enige curiositeiten hebben geleerd. In de
werkelikheid hebben ze zo dicht niet bij elkaar gestaan: noch in letterlike zin, noch
geestelik of zedelik. Zij zouden elkaar, zo lang, en zo bijeen geplaatst, slecht
verdragen hebben, en zij ons ook niet goed, noch wij hen. Vondel is - de leesboeken
hebben 't uitgemaakt - onze grootste dichter; we weten dat hij kousen verkocht, een
losbandige zoon had en in de bank van lening werkzaam is geweest.
We hebben al eens verzen mooi van hem moeten vinden, en Gijsbrecht van
Amstel zien spelen. Als we nu eens geheel vrij uit mochten spreken, dan zouden
we zeggen dat hij toch wel saai, veel te hoogdravend is en moeilik verstaanbare
taal heeft geschreven. Vondel - de mens en de dichter - kennen, gelezen en
liefhebben, al was 't maar een beetje kennen, gelezen en liefhebben, dit komt bij
het beschaafde publiek nauweliks voor, dat toch nog wel eens
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gaarne Molière, Shakespeare, Göthe of Schiller leest. Uit Vondels werken is geen
gedicht, van zijn treurspelpersonen niet één gemeengoed van onze beschaafde
klasse geworden, zoals Harpagon, Hamlet, Faust, Wallenstein, Erlkönig en die
Bürgschaft of het Lied von der Glocke. Van Vondel komen in onze omgang geen
aanhalingen voor, dan: de 2 eerste regelen uit Gijsbrecht, melodramaties
gedeklameerd met een verlegenheids-lach voor deze voorouderlike afgezaagdheid;
voorts, met vals toosters-pathos, op bruiloften de 3 eerste regels (maar ook niet
meer) over de oprechte trouw, en eindelik, met andere baker- en kinder rijmpjes,
dat dreuntje van 't Zalig kijntje. Overigens op zijn best nog een enkele flauwe
woordeloze herinnering.

II.
Er zijn verscheidene uitgaven van Vondel. De grote, in 12 folianten, statig en massief
- vooral van buiten gezien - door van Lennep, niet meer in de handel.
De latere door van Vloten, in een dikken, nauw en fijn bedrukte foliant, een
ongezellig boek, ook uitverkocht.
De nieuwe uitgaven van van Lennep in 30 kleine, aardig geîllustreerde deeltjes
à 70 cts., door Unger. Deze, hoewel ook nog geheel onvoldoende voor grondige
studie, is zeer geschikt voor 't beschaafd publiek.
Twee schrijvers hebben in de laatste jaren moeite gedaan, om Vondel beter te
1)
doen kennen . Prof. G. Kalff door de uitgave van zijn boekje ‘Vondels Leven’, waarin
hij een schets heeft gegeven van Vondels uiterlik, en meer uitvoerig

1)

Ongerekend de studiën van velen van speciaal-historiese, genealogiese en philologiese aard.
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van zijn innerlik leven; van de geestelike physionomie vooral. Om een dichter te
verstaan moet men immers georiënteerd zijn in tijd, land en omstandigheden
waaronder hij leefde; zijn verhouding kennen tot de tijdgenooten, men moet enigszins
tijdgenoot kunnen wezen mèt hem. Deze wetenschappelike voorkennis wordt in dit
boekje verstrekt: een inleiding voor de lektuur van Vondel. Albert Verwey heeft een
groter werk uitgegeven: ‘Inleiding tot Vondel’, een inleiding in zijn poëzie en er
doorheen. Hij wil geven 't allermooist-wezenlike uit Vondels werk; en daardoor
aanlokken tot 't inzien van zijn gehele wezen. Hij wil de verzen van Vondel als een
feest voor de oren, en, door de oren, voor de verbeelding doen kennen.

III.
Over eenige kleinere gedichten zal ik nu hier iets schrijven.
Vondels leven is één lánge oefening geweest: steeds helderder werd 't hem, dat de
zin des levens niet in 't vergankelik aardse ligt. Steeds dieper trachtte hij te
doorgronden de eeuwige en onzinnelike betekenis van de zinnelike
verschijningswereld. De ziel is afgedwaald uit God, die is het middelpunt en omvang
aller dingen, die zich in zijn geheel buiten de vermogens van onze waarneming
uitstrekt, maar die wij aanschouwen in de delen. Gelijk elk mens, is al wat leeft een
uit de Godheid afgezworven iets, vastgelegd in een deel stof, waarin 't een poos
gevangen blijft, en dan weer losgelaten wordt om op te gaan in de Godheid. Steeds
meer was hij aan Haar, als zijn hemels vaderland indachtig en verlangde hij
daarheen. Zijn (streng Christelik Katholieke) oneindige hemel heeft hij wel eens in
eindige vormen van
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verbeelding voor zich gezien, maar in zijn ogenblikken van diepste en klaarste
doorschouwing had hij niets van die kinderachtige feestzaal, vol vleselike vermaken
waar men in een goudzijden pakje onder een goud kroontje uit een goud bekertje
en een goud bordje, bij eeuwig mooi weer, en eeuwig zoet zingen, eeuwig lekker
eet en dringt. Zoo spelepraatte hij tot zijn kinderen in prille jeugd; voor hem zelf was
de hemel de eenheid waarvan onze stoffelike wereld in velerlei vorm de openbaring
is; hetgeen wij, door natuurwetenschap ànders maar niet dieper inziende, de Natuur
of de Kosmos noemen; wat de Boeddhisten even goed bekend was. Hoe verder hij
vorderde in 't leven, hoe helderder hij de Goddelycken galm hoorde, en na te zingen
vermocht, hoe klaarder hij de Eeuwigheid zag en vermocht af te beelden.
Maar Vondel was niet altijd bovenzinnelik waakzaam: schouwende en luisterende
naar al wat hij vernemen kon van het daarginds.
Hij leefde ook op aarde en was daar bekend als een gezonde, stoere kerel,
betrouwbaar en rechtschapen, erentfest koopman, vol liefde voor zijn gezin, goed
kameraad, opgewekt gast, nauwgezet jegens zich zelve, even veeleisend ten
opzichte van anderen, vererend de deugdzamen, hartstochtelik tegen de bozen,
sarkasties tegen kleinen van geest, gloedvol voorvechter van recht en vrijheid,
belangstellend burger, goed onderdaan.

IV.
Vondel was een eind in de veertig. Hij leefde in de wereld van zijn epos over
Konstantijn de Grote. Hij zou zijn krijgstocht schilderen, hoe hij Rome voor God
veroverde, en
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't zwaard als offerande legde op de graven van Petrus en Paulus. Zijn in deze tijd
geboren zoontje noemden de ouders Konstantijn: de vader wenste dat, ‘hopende
twee Konstantijnen na te laten.’
Toen 't zoontje, heel jong, stierf, was de moeder troosteloos; de vader zag omhoog,
en aanschouwde het kind in de hemelse vreugde. En hij vermaande zijn vrouw: kijk
niet naar dit lichaam, vergankelik en nu ontzield, maar denk aan een onsterfelike
geest, nu zalig. ‘Eeuwig gaat vóór ogenblik.’
Niet veel later stierf weer een kind: Saartje, 11 jaar oud.
Er heerste een kinderziekte in de buurt; onzichtbaar zat die sombere vrouw, de
donkere genius Dood; zij scheen geen behagen meer te hebben in grijsaards, zij
schoot haar pijlen raak in 't hart van kinderen, en had plezier als de moeders
weenden. - Wat was die Saartje een levenslustig kind; de ziel van alle spelletjes ze
wist van geen uitscheiden, altijd weer wat nieuws; en ieder hield van haar; touwtje
springen, liedjes zingen (dat zoete liedje van ‘Fiane’), mee dansen in de kring om
't loddereitje (een lief kind dat b.v. voor pater speelde); dan stoof ze weer voort met
haar ijzeren hoepel, straat in straat uit, de anderen voor; schommelen dat ze deed!
En dan zo lief moedertje spelen over haar pop; bikkelen, eerlik onderhoudende de
regels van het spel; wat genoot ze van 't leven.... toen de pijl haar trof; daar lag ze
dood. Die bedroefde vriendinnetjes; hadden zij nu meteen maar ook mogen sterven,
zo jammerden ze. Nu moesten zij zich vergenoegen met de gebruikelike kransjes
te vlechten van roosmarijnloof en goudpapier, 't staat lief, maar gauw verdord. En
dan?
Vondel is nu te bedroefd om te denken aan het ‘eeuwig gaat voor oogenblik.’ Als 2 jaar later zijn vrouw sterft, krijgt zijn moed een ‘krak’, zodat hij zijn heldendicht
laat liggen.
Hij heeft het later verscheurd.
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Uitvaart van mijn dochterken.
1.
De felle dood, die nu geen wit mag zien,
Verschoont de grijze liên.
Zij zit omhoog, en mikt met haren schicht
Op het onnoozel wicht,
En lacht wanneer in 't scheien,
De droeve moeders schreien.
2.
Zij zag er een, dat, wuft en onbestuurd,
De vreugd was van de buurt,
En vlug te voet, in 't slingertouwtje sprong,
Of zoet Fiane zong.
En huppelde in het reitje
Om 't lieve loddereitje.
3.
Of dreef, gevolgd van eenen wakk'ren troep
Den rinkelenden hoep
De straten door; of schaterde op een schop;
Of speelde met de pop,
Het voorspel van de dagen
Die de eerste vreugd verjagen;
4.
1)
Of onderhield met bikkel en bonket
De kinderlijke wet,
En rolde en greep, op 't springend elpenbeen,
De beentjes van den steen;
En had dat zoete leven
Om geld noch goed gegeven.
5.
Maar wat gebeurt? - Terwijl het zich vermaakt,
Zoo wordt het hart geraakt,

1)

kootje.
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Dat speelziek hart, van eenen scherpen flits,
Te dootlijk en te bits;
De dood kwam op de lippen
En 't zieltje zelf ging glippen.
6.
Toen stond helaas de jammerende schaar
Met tranen om de baar,
En kermde nog op 't lijk van haar gespeel,
En wenschte lot en deel
1)
Te hebben met haar kaartje ,
En dood te zijn als Saartje.
7.
De speelnoot vlocht, (toen 't anders niet mocht zijn),
Een krans van roosmarijn
Ter liefde van heur beste kameraad,
O kranke troost, wat baat
De groene en gouden loover?
2)
Die statie gaat haast over.

Vondel levende in zijn verbeeldingen, Vondel luisterend naar hemelse melodieën,
Vondel spelevarende met zijn blijde geest, waar geen hinderpalen en geen grenzen
zijn, Vondel narennende de aanranders van zijn idealen, Vondel struikelde eer dan
anderen over een steen, viel in de gracht: koud bad. Huiselike zorgen, huiselik
verdriet, beslommering van zaken, verschillen met vrienden of verwanten;
onwillekeurig en soms willekeurig betrokken in kerkelike en staatkundige twisten....
Als hij op een zomeravond in 't avonddonker van de benauwde straat voor zijn deur
stond, en de Oostelike gevels goudblozen zag in de ondergaande zon, de hemel
stralend, de zwaluwen zwierend boven de wereld die zo dwerrelt, dan voelde hij
heimwee.

1)
2)

lievelingtje.
spoedig.

Taal en Letteren. Jaargang 13

436
Naar de duinen; naar de bossen in het Gooi; dan voelde hij zich ‘als in ballingschap
verschoven.’
Kwam er eindelik eens een dag dat hij er uit kon, dan ging hij te gast, in 't Gooi,
op de hofstede, de buitenplaats van de Hinlopens. Grote wandelingen met die twee
meisjes, vlug van geest en vlug te voet; wandelen door het voorzomerlandschap,
de lucht zoemende van bijen, geurende van boekweit, stralende van licht; bloemen!
de meisjes brachten een schootvol thuis.
Op jacht ging hij, met een van de zoons, op jacht, met volk en honden.
Hinden, jaagden ze, hinden, hoenders, hazen en konijnen; en rustten in 't bos,
de ‘boomgaard’ zeide hij, ‘op een heuvelkijn, beschut met loof voor zonneschijn’;
lang uit op 't mos, de handen onder 't hoofd, kijkend in 't groene loof, en luisterend.
‘Zie je dat vogeltje; heerlik zo'n vogeltje te zijn. Altijd in de blinkende zon of koele
blaren, altijd wat moois om van te tierelieren en te kwinkeleren, altijd vrij, altijd zonder
zorgen, altijd gevederd, altijd gevoed. Voedsel! Ha, die malle mensen, eeuwig
scharrelend in de stad of zwoegend op land, in kommer om de kost, voor ons! Want
wij eten hun oogst. Eén bruiloft, het lieve leven lang.
Zo'n wildzang! - Onze geest moge als de vogelen worden.
Dit kwinkelde in Vondels hoofd, reeds grijzend, Vondel weduwnaar, Vondel zwaar
beproefd.

Wildzang.
1.
Wat zong het vroolijk vogelkijn
Dat in den boomgaard zat?
‘Hoe heerlijkt blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat!
2.
Hoe ruischt de koelte in 't eikenhout
En versch gesproten lof!
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Hoe straalt de boterbloem als goud,
Wat heeft de wildzang stof!
3.
Wat is een dier zijn vrijheid waard,
Wat mist het aan zijn wensch?
Terwijl de vrek zijn potgeld spaart,
O slaaf, o arme mensch!
4.
Waar groeien eiken te Amsterdam?
O kommerzieke beurs,
Daar nooit genoegen binnenkwam!
Wat mist die plaats al geurs!
5.
Wij vogels vliegen, warm gedost,
Gerust van tak tot tak;
De hemel schaft ons drank en kost,
De hemel is ons dak.
6.
Wij zaaien, noch wij maaien niet,
Wij teren op den boer;
Als 't koren in zijn aren schiet
Bestelt al 't land ons voêr.
7.
Wij minnen zonder haat en nijd,
En dansen om de bruid;
Onz' bruiloft bindt zich aan geen tijd,
Zij duurt ons leven uit.’
8.
Wie nu een vogel worden wil,
Die trekken pluimen aan,
Vermij de stad en straatgeschil,
En kieze een ruimer baan.
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V.
Vondel kwam nog vaker bij de Baeckes. Goeie kerel, die oude Baeck. Toen de
poëet in de knel zat door zijn Palamedes, en er sprake van was, dat ze hem naar
den Haag zouden sturen om terecht te staan, toen zijn zwager hem hard viel, en
zei: ‘Wat heb je ook altijd verzen en ruzie te maken; pas op je zaken en denk aan
vrouw en kind;’ verstopte hij zich bij Baeck.
Baeck had een buiten in Beverwijk. 't Heette Scheibeek, want een beekje, uit 't
duin, kronkelde er door heen, door 't bos, aan weerskanten om 't huis tot in den
visvijver.
Hoge boomen keken over duin in zee.
Een gezellig gezin, oudhollands gastvrij; zijn hart ging open als hij daar kwam,
uit de stad, ‘de geest beneveld en verward,’ en aanzat. Fruit uit de boomgaard,
groente uit de tuin, wild van 't duin, een zoet wijntje, mooi weer, liefde voor poëzie,
liefde voor wetenschap, een opgewekt diskoers. En de meisjes.... heerlike meisjes
om een ernstig en zwaar denkend man vrolik te maken. Lachen! zo helder als de
beek, ogen stralend als de hemel, een kleur als de bellefleurs uit de tuin; schilderen
en borduren konden ze prachtig. Daar kon je op hun kamer, in de koepel, boven op
't huis wat van zien; zingen en spelen op de luit en de fluit, rennen door de hof,
stoeien in 't zand, zich spiegelen boven 't water. Olik en vrolik met de vrijers, maar
tot vrijen ongezind; stekende bijtjes voor de minnaars; echte wildzangen. ‘Wat is
een mens zijn vrijheid waard, wat mis ik aan mijn wens.’ 'n Aanstekelike levenslust;
zieken zouden er van opfleuren, zowaar konkurrenten van de Haas, die lieve diertjes,
en als je kiezen moest, Katharine de liefste.
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Beekzang aan Katharine.
1.
Wijker bietje, die bij 't beekje
Nestelt, en geeft menig steekje
1)
Die Uw honig komt te dicht;
Wakker nimfje, die zoo klaartjes
2)
Met Uw oogjes op de baartjes
Flikkert, blikkert, straalt en licht;
2.
Zeg mij, meisje, die zoo netjes
Poezelachtig zijt, en vetjes,
Levend, helder, welgedaan,
Waarvan moog je zoo wel tieren,
3)
Daar al de andre arm dieren
Bleek en treurig kwijnen gaan.
3.
Eet je slaatje met een eitje;
4)
Drink je niet als schapen weitje );
Pluk je moesjen uit den tuin;
Bak je struifjes van de kruidjes,
Trek je heen, na za zomerbuitjes,
5)
Om lemprei en knijn in duin?
4.
Slaap je op dons van witte zwaantjes;
6)
Lek je muskadelle traantjes ,
7)
Hou je een ongemeenen stijl ,
8)
Leg je in schim van koele boompjes,
Droom je daar geen andre droompjes
Als van suiker uit Brezijl?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

aan dengene die.
golfjes.
deerntjes.
wei, d.i. melk, overblijvend na de kaasbereiding.
jong konijn.
drink je witten wijn.
levenswijze.
schaduw.
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5.
Zwem je in lachjes en genuchtjes,
Leeft Uw geest in zoete kluchtjes,
Springt Uw zieltjen in Uw lijf?
Erf je niet als heil en zegen,
Ben je juist van pas geregen,
Niet te los, noch niet te stijf?
6.
Zeg het toch Uw medemeisjes,
Vol zwaarmoedige gepeisjes,
Heel Uw speelnoots algelijk;
1)
Red die diertjes van haar tering,
Onderkruip den Haas zijn nering,
En wordt dokter van de Wijk.

VI.
Daar heeft Vondel jaren niet van kunnen zwijgen: de inbreuk op de soevereiniteit
van de Hollandse steden, het onrecht en de verdrukking van de Arminianen, de
moord op Oldenbarneveld; vooral Oldenbarneveld, ‘vader des Vaderlands’, neen,
inniger: die Holland lief had gehad als een moeder het kind dat zij onder 't hart heeft
gedragen.
Hoe was hij zo krom geworden? Gebukt onder 't ‘lastig landspak’, de zware
regeringslast. ‘Is dit het loon voor zoveel trouwe diensten, die 'k drieënveertig jaar
den lande heb gedaan?’
Natuurlik, hij had de dweepzucht en de heerszucht, de tyrannie in godsdienst en
staat weerstaan.
2)
De heerszuchtige Maurits had hij weerstaan, die een dwingeland was ; een Nero,
want al doodde hij zijn moeder

1)
2)

deerntjes.
Gesprek op het graf van wijlen den heere J.v. Oldenbarneveld.
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1)

niet, hij vermoordde de ‘vader zijner eer’ ; een andere Caesar, die ‘met laurier
omvlochten op zijn koets, keerde uit de slachting van zo brave burgerijen,.... en won
2)
de schepter met verlies van zoveel bloeds .’
De dweepzieke geloofschrijvers, de Contra-remonstrantse predikanten had hij
weerstaan, in hunne zwarte toga's.... Ze geleken die zwarte aasvogels: kraaien en
raven; niet roomse maar protestantse, dordse heilen (‘santen’) waren 't, zwarter dan
3)
de zwartste papen; farizeeuwse grijnzers met een vernis van schijngeloof ; Joodse
rabbijnen, die niet beseften dat Gods rechtvaardigheid ‘'t onschuldig bloed meer
4)
schat als fijn Ophirisch goud, en telt al 't zuchten van de waarheid hier verschoven ;’
5)
aartslasteraars waren 't, huichelaars, die Gode de aard des duivels aanwreven .
Hij kon er niet van zwijgen, van de vermoorde onschuld wiens lot hem herinnerde
6)
aan de grootste martelaars van de plicht die de oudheid gekend heeft , wie de dood
niet gedeerd had, wiens ziel opgevaren was ‘naar 's hemels hooge delen,’ ontkerkerd.
Hij kon er niet van zwijgen, 14 jaren lang. En hij heeft hun de waarheid gezegd:
7)
‘Maurits, de predikanten, de 24 rechters, die basterdvierschaar’, die ‘bloedraad’ .
Hij heeft hun de waarheid scherp gezegd, 't heeft hem een goed deel van zijn rust,
ook van zijn gemoedsrust gekost. Maar hij hééft 't hun gezegd in zijn scherpe
woorden.
Zij hebben 't moeten horen zingen langs de straten, wáárom zij Oldenbarneveld
van landverraad hadden beticht; hij zou zich immers voor goudstukken (‘pistoletten’)
door

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

Tsamenspraak.
Op den Burgerkrijg der Roomeren.
Aan den lasteraar van Huig de Groot.
Sonnet voor het treurspel ‘Jeruzalem verwoest’.
Jaargetijde van wijlen den heer Joan van Old.
Palamedes; Phocion en Seneka.
Op het stokske.
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de franse gezant hebben laten omkopen; dat hadden zijn vijanden uitgestrooid om
hem gehaat te maken bij het volk.
Ze hebben 't moeten horen waarom zij hem hadden onthalsd.
Ze hadden gevlast op zijn bezittingen.
Arme rechters! voor hun geen troost. De Synode heeft hen tot 't uitspreken van
't doodvonnis gedreven; maar in hun gewetensangst zien zij nu aldoor dat bloed,
en de predikanten zijn onmachtig het te stelpen.
De Heer is gekomen om rekenschap te vragen.
Echt Roomse gewetensdwang heb-je helpen uitoefenen, hoort nu de Roomse
vesperklok luiden.

Geuzen-vesper op ziekentroost.
Voor de 24 rechters van Oldenbarneveld.
I.)
Had hij holland dan gedragen
Onder 't hart.
Tot zijn afgeleefde dagen
Met veel smart,
Om 't meineedig zwaard te laven
Met zijn bloed,
En te mesten kraai en raven
Op zijn goed?
II.)
Maar waarom den hals gekorven?
Want zijn bloed
Was in de aders schier verstorven;
In zijn goed
Vond men nooit de pistoletten
Van 't verraad,
Uitgestrooid om scharp te wetten
's Volleks haat.
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III.)
1)
Gierigheid en wreedheid beide,
Die het zwaard
2)
Grimmig rukten uit der scheide ,
Nu bedaard,
Zuchten: ‘Wat kan ons vernoegen
Goed en bloed?
Och, hoe knaagt een eeuwig wroegen
Ons gemoed!’
IV.)
Weest te vreên; haalt predikanten
West en Oost;
Gaat en zoekt bij Dortsche santen
Heil en troost;
't Is vergeefsch: de Heer komt kloppen
Met zijn woord;
Niemand kan de wellen stoppen
Van dien moord.
Besluit.
V.)
Spiegelt U dan echter,
Wie gij zijt;
Vreest den worm die dezen rechter
't Hart afbijt.
Schendt Uw handen aan geen Vaders,
Dol van haat,
Scheldt geen Vromen voor verraders,
Van den staat.

Is dat nu niet overdreven? Zeker, Vondel overdreef; maar hij voelde 't zo; 't was zijn
waarheid, onstuimige partijgangerswaarheid. Vondel was geen historicus, emotieloos,
die een staatsgreep bestudeerde zo als een jurist een civiel proces. Hij was geen
vivisektor met een konijn op 't snij-

1)
2)

d.i. hebzucht.
d.i. scheede.
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plankje als wetenschappelik objekt. Hij belééfde een gebeurtenis waarvan heel
Europa gedreund heeft. Hij was dichter: hij zag de oude in staatszorg vergrijsde
landsvader en landsdienaar; en hij zag hem vermoorden door lieden die alles aan
hem verschuldigd waren.
Anders zag hij niets. Deze gemoedsrustige grijsaard kon geen ongelijk hebben;
gevloekt dan zijn tegenstanders.
Dichter-Dreyfusard.

VII.
Oldenbarneveld was terecht gesteld, zijn voornaamste medestanders in Loevestein
levenslang opgeborgen, de gelijkgezinde regenten uit de stedelike regeringen gezet,
honderde predikanten ontslagen, tientallen verbannen, de uitoefening van de
godsdienst naar het Remonstrants gevoelen bij plakaat verboden, overtreders
vervolgd: gewetensdwang.
Duizenden zwegen, morden, woelden, kuipten.
Er heerste een geforceerde rust in den lande. Maurits was meester van de
toestand. Maar hij werd ziekelik, de oorlog was slap hervat; ettelike grensvestingen
gingen verloren; de toekomst was niet vrolik; en het tegenwoordige zelfs voor de
bovendrijvende partij ook niet vrolik, maar zij genoot dan toch van gepleegde wraak
en veroverde macht.
De Remonstranten verlangden naar Maurits-zijn dood. In Frederik Hendrik
vermoedden zij een stille geestverwant, want hij had zich tijdens de twisten van 't
jaar '18 achterafgehouden.
Velen hoopten van hem een gehele omkeer; macht voor de Remonstranten, druk
voor de Contra's. Vondel niet. Hij was een van de weinigen, die onder vrijheid de
vrijheid verstonden niet alleen van de geestverwanten, maar van allen;
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onder recht: rechtvaardigheid voor elke burger. Die moest en zou zekerlik Frederik
Hendrik schenken. Want deze was zijn ideaal-vorst, Maurits was 't gewéést, maar
die had hem teleurgesteld, die had Oldenbarneveld op 't schavot gebracht: die was
dus een booswicht. Vondel, die dichter, voelde alles heviger dan anderen; in zijn
verbeelding zag hij alles groter dan anderen, Maurits was niet groot in 't goede, dan
was hij in 't slechte groot. Frederik Hendrik was niet als hij, dan was Frederik Hendrik
een hemeling.
Maurits was geen groot veldheer geweest, hij had in zijn jeugd maar de theorie
1)
van de krijgskunst beoefend, Frederik Hendrik de praktijk ; Maurits had de slag van
Nieuwpoort wel gewonnen, maar Frederik Hendrik de doorslag gegeven. Maurits
niet, maar Frederik Hendrik zou de groote krijgsman en stedebedwinger blijken; Hij
zou de Koning van Spanje en de Aartshertog van Oostenrijk slaan dat ze om de
vrede smeekten, Frederik Hendrik zou vrede stichten binnenslands.
Vondel was in geen jaren uitgezongen van deze prins, van zijn tedere vrouw, van
zijn toekomstig grote zoon; en hij kon niet van hem spreken, zonder te denken aan
't zondig tegenbeeld.

VIII.
Maurits was dan gestorven. Hoe zal 't gaan, vroegen velen; die dreigende burgertwist,
die voortdringende vijand!....
Twee dichters gaven 't antwoord: ‘moed! geen nood.’ 't Waren Vondel en Huygens.
In 1568 was de veldtocht van Willem I mislukt. Daar had men nog heugenis van.
2)3)
Toen waren de Nederlanders weer-

1)
2)
3)

Begroetenis, vs. 52.
vs. 120 vg.
vs. 203 vg., en Oranje meilied, vs. 28.
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loos geweest. Wat zou er van hun worden? De Prins ging om in 't buitenland,
machteloos; maar hij leefde in de harten van het volk en hoor: hij sprak met hun
mond:
‘Wilhelmus van Nassauwe
Ben ik, van Duitschen bloed,
Het Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood....

Ik ben u immers altijd toegewijd geweest, heb gedaan wat ik maar vermocht; mijn
broeders ook; blijf dus op mij ver trouwen, en op God.’
Zo had men in 1569 gezongen: van wie was dat gedicht, vanwaar kwam 't?
Niemand die 't wist, maar ieder kende 't, en men hield moed.
Nu was 't '25; weer een onzekere toekomst, weer die melodie, en weer
bemoedigende woordden:

‘Prinselied’.
1.
Frederik van Nassauwe
Ben ik vroom Hollandsch bloed,
Mijn Vaderland getrouwe
Mer leven lijf en goed;
Een Prinse van Oranje
Door wapenen vermaard;
Van Oostenrijk noch Spanje
En ben ik niet vervaard.
2.
's Lands rechten en vrijheden
Ik helpen zal in zwang;
Ik geen vereende steden
Gewetens fellen dwang
Of tijrannije lijen:
Ik wensch de gôe gemeent'
En trouwe borgerijen
Door liefd' te zien vereend.
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3.
Ik heb van kindsche dagen
De vrijheid voorgestreên,
En 't harrenas gedragen
Tot welvaart van 't gemeen;
Nog wil ik 't vendel zweien (= zwaaien)
Van Hollands fieren leeuw,
En met Oranje meien (= takken)
Bedekken wees en weêuw.
4.
Onz' vijanden braveeren
In 't westen en in 't Oost;
Maar in den naam des Heeren
Ben ik hun macht getroost.
1)
Mijn vroomheid is gebleken
Bij Nieuwpoort in den slag,
Dat hart leeft onbezweken
In mij gelijk het plag.
5.
Schep moed dan Heeren Staten;
Uw veldheer staat bereid,
Die ruiters en soldaten
Weer na de grenzen leidt,
Wat schrikt gij voor of achter!
't Land heeft aan de één' zij duin,
Aan de ándre zij den wachter
En schutsheer van den tuin.
6.
Zoo ik met zege keere
En Spanje dwing tot vreê,
Zingt Gode prijs en eere
Die voor onz' vesten stree;
Ik zie alree na 't vechten

1)

d.i. moed.
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De maagden mijn banier
Ontmoeten, die mij vlechten
Den lofkrans van laurier.

IX.
‘- - - dat wij geen eigenaardiger Hollandsche voorstelling der
staatshuishouding van ons gemeenebest hebben dan dit stukje aanbiedt;
dat zestig regels zulk eenen zanger voldoende zijn ter bezieling van zijn
volk, door een voorstelling, uit zijn leven gegrepen; door de belofte eener
toekomst, het verleden, waaraan hij recht doet, waardig.’
POTGIETER. Rijksmuseum.
De oude krijgers van onder Maurits waren beducht voor afdanken, de oorlog liep
niet mee; zij vreesden als gevolg van de algemeene bedruktheid in 't land een ontijdig
einde van de krijg, een roemloos einde voor hun zelf. Maar wat drommel, dat zal
niet wezen, zo zongen ze eerlang in het prinse-leger, en 't krijgsvolk vatte moed. 't
Was een lied van Constantijn Huygens.
Een Zondagskind, die Constanter: rijk, van goede famielie, voortreffelik onderricht,
veelzijdig-talentvol, gelijkmatig van humeur, aan 't hof en op straat gezien, geliefd,
troetelkind van 't Oranjehuis. Huygens waardeert nuchterder, maar ook billiker, hij
geeft Maurits de volle maat. ‘Teer en onbedreven was zijn hand geweest, toen
Willem I stierf. Maar 30 jaar later behoefde ter wereld niemand te vragen wat die
hand had vermocht. In alle delen van de aarde: in Indië, in Afrika, in de West tot bij
menseneters was 't gerucht van
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zijn daden doorgedrongen. ‘Zover hebben hem de slagen van zijn trommelen
gedragen; zover heeft de zee geschud voor en achter zijn geschut; zover telde men
1)
de vonken die zijn ijzeren vuisten klonken uit het Arragonse staal .’
*

**

En was een buurtschap: die van de zeven landen. Veertig jaar lang had ze schepen
in de vaart gehad; de schipper was Maurits, zonder blaam (‘onbegrepen’), nooit
overrompeld (‘onbekropen’).
Menigmaal had hij 't tij tegen gehad, de wind erg van op zij, en toch was 't altijd
gegaan ‘voor-de-wind’. - Een schipper als geen ander die Maurits. In Oost en West
had hij de mensen geleerd dat hij onverwinbaar was. De zee was hem niet eens
ruim genoeg geweest: hij had gezeild over 't strand, met de zeilwagen: 't vloog, de
vogels voorbij. - Maar nu was hij naar kooi gegaan om te slapen; de slaap waaruit
niet één ontwaakt. Moedeloos waren ze: reders en matrozen; ‘of wij al sliepen, 't
mocht wat! Maar Maurits! - Daar ligt hij neergestrekt (“plat geveld”), de dappere
vechtersbaas aan de wal en op zee (“te zeewort”). “'t Is of takels en touwen er weet
van hebben: 't geschut ziet dof. Alles slaapt.” - “Slapen makkers, zowaar ik ten
minste (“anders”) nog Heintje heet, zal ik daar een stokje voor steken (schutten);
daarvoor heb ik dan toch te lang, weer of geen weer, naast hem aan 't roer gestaan.
Ik zal 't zaakje wel klaren. Heren Reders, hoort eens ja jullie (“jouwerliefde”) bedoel
ik die daar uit de verte meedoet, op 't groene kussen; - heren Staten noemt men je
ook. - Durf je 't aan, kijk (“kedaar”), ik ben je man, zowaar de zon schijnt” (bij dit
licht’). - ‘Hoezee,’ riepen de matrozen; ‘dit lijkt de oude schipper zelf wel,’ en de
reders stelden hem aan tot

1)

Ode ‘Aan de vrije Nederlanden’, Huijgens (uitgave Worp, II, p. 23).
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kapitein, en riepen ook: ‘hoezee’. Heintje greep 't roer, lichtte 't anker, en door 't sop
sneed 't scheepje als of de oude nog aan 't stuur stond.

Scheepspraat.
1.
Mouring die de vrije schepen
Van de zevenlandsche buurt,
Veertig jaren onbegrepen,
Onbekropen heeft gestuurd,
Mouring, die ze door de baren,
Van zoo menig tegentij
Voor den wind heeft leeren varen,
Al en was 't maar wind op zij - - 2.
Mouring, Schipper zonder weerga,
Die zijn onverwinlijkheid,
Wáár de Zon op- wáár zij neerga
1)
Te aller ooren heeft gepreid
Mouring, die de zee te nauw hiel
Voor zijn zeilen en zijn want,
Die de vogelen te gauw viel,
Al bezeilde hij maar 't zand - - 3.
Mouring was te kooi 'e kropen,
En den endelooze slaap
Had zijn wakker oog beslopen,
En hem leeuw gemaakt tot schaap,
Reeërs en matrozen riepen:
‘Och, de groote schipper, Och!
Wat zou 't schaân of wij al sliepen,
Waakte schipper Mouring nog!
4.
Schipper Mouring, maar je legt er,
Maar je legt er plat 'eveld,

1)

bekend gemaakt.
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Stout verwerer, trots bevechter,
Beî: te zeewort en te veld;
Kijk, de takels en de touwen,
En de vlaggen en het schut,
Staan en pruilen in den rouw, en
Altemaal in den dut.’
5.
‘Dutten, sprak mooi Heintje, dutten?
Stille, maats, een toontje min!
Dutten? Wacht dat most ik schutten,
Bin ik anders die ik bin;
'k Heb te lang om Noord en Zuien
Bij den baas te roer gestaan,
'k Heb te veel gesnor van buien
Over deze muts zien gaan.
6.
‘'k Zel 't hem lichtelijk zoo klaren,
Dat ik vlaggen, schut en touw,
En de maats die met me varen
Vrijen zei van dat en rouw
Reeërs (jouwerliefde meen ik
Die van ver op 't kussen vicht)
Wilje 'r an? Kedaar, jou dien ik,
Jou allienich, bij dit licht!’
7.
‘Weeran, riepen de matrozen,
't Is een man of 't Mouring waar?’,
En de reeërs die hem kozen:
‘Weeran, 't de jonge vaâr.’
Heintje peurde strak an 't stuur, en
Haalde 't anker uit den grond,
't Scheepje ging door 't zeesop schuren,
1)
Of er Mouring nog an stond.

1)

d.i. begaf zich dadelik.
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X.
Bredero is ook ingedeeld bij de lijfgarde van onze nationale eer; ouwe heeren in
zwarte pakken, met kanten kragen en kuitebroeken, eeuwen na hun dood nog nuttig
als leerstof voor de letterkundige lessen op gymnasia en middelbare scholen. Als
zij er niet waren, wat moesten de meesters dàn behandelen in die uren? Hun verzen
toch niet, verbeeld-je: de verzen lezen van onze schrijvers, behalve dan de stuk of
wat geijkte verzen in de bloemlezing van de Groot, Leopold en Rijkens. Namen van
verzen is genoeg, en datums die staan vast, en daarover kun je vragen op een
eksamen, en daarvoor staat de letterkunde op 't programma. Namen en datums,
en letterkundige feiten; die feiten wel niet te begrijpen in onze tijd maar toch
belangrijk, omdat 't ene boekje ze uit 't andere heeft overgeschreven. B.v.
Tesselschade zeer begaafd, had van haar vader leren zwemmen in een vijver in
de tuin achter hun huis; ze deed dus veel aan sport. Bredero en Coster richtten een
Academie op, ‘weldra uitsluitend aan de toneelspeelkunst gewijd.’ O, dus een
toneelschool!
Na 't examen mag je dat alles vergeten; dat doe je ook, behalve de gribbelige
verveling. Toekomstige leraren alleen leren de les uitgebreider nog eens over, want
het volgend geslacht moet haar weer, minder uitgebruid, kunnen opzeggen op
examens.
Bredero nu is ook een van de lijfgarde. Hij is bij zijn leven een doordraaier geweest,
de

dat wist men van hem in de 18 eeuw; en hij had onzedelike verzen en toneelstukken
de

geschreven. Die eeuw vergat hem daarom. De 19 bleef hem vergeten. Maar
eindelik werd de koe oud genoeg om ze weer uit de sloot te halen, zonder dat een
zeer geleerde heer nog last kon krijgen van de bedorven lucht.
Men had zijn best gedaan, alles van hem te vergeten, nu
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was 't een dankbare geleerde taak het vergetene weer op te snorren, of bij gissing
onweerlegbaar vast te stellen.
Dat heeft Jan ten Brink in 1858 gedaan. Nu is Bredero schulfähig geworden, er
is ook niets aardigs meer aan hem.
Let maar op: 't toneel stelt voor een huisvertrek.
Sprekende personen: een heer, in vroeger jaren werkman geweest, heeft een
erfenis gehad.
Zijn zoon, gymnasiast.
Stomme personen: Het leerboek van de Nederlandse letterkunde.
De Heer. Wat leer je daar toch!
De Zoon. Mijn letterkundeles pa.
D.H. Waarover is dat?
D.Z. Over Brederode.
D.H. Is dat die ridder, die op de ruine gewoond heeft?
D.Z. Nee pa! dat was een dichter.
D.H.O. Zo, is dat geen ridder meer volgens de wetenschap? En wat staat daar
dan?
D.Z. Ik zal 't U voorlezen. § 33. Onder de leden der Eglentier, die aanvankelijk de
romantische richting aanhingen, maar later met Coster tot de klassieke school en
de Akademie overgingen, behoort de schilder G.A. Bredero, te Amsterdam in 1585
geboren en in 1618 aldaar overleden.
D.H. Wat is dat: de Eglentier.
D.Z. Een lokaal waar ze verzen in opzeiden, en toneelstukken in speelden, en
zo'n vergaderlokaal gaf men in die tijd mooie namen van bloemen en heiligen.
Dat hebben we vroeger gehad, in § 21, over de Rederijkerskamers.
D.H. Wat is dat: de romantiese richting.
D.Z. Dat staat niet in 't boekje, dat is denk ik, dat je toneelstukken van romans
maakt; en dat vonden die lui niet goed; je moest ze uit de latijnse en griekse boeken
maken, en de school waar je dat leerde noemde je de klassieke school; en als je
die afgelopen had kwam je op de
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Akademie, dat was om zo te zeggen een Universiteit voor toneelspelers, dat staat
in § 32. En daar mochten alleen stukken uit Griekse en Latijnse boeken geleerd
worden; maar dat begrijp ik niet goed. Want in § 32 staat dat ze in 1617 met die
klassieke school begonnen, en in 1618 hebben Coster en Bredero allebei romantiese
stukken gemaakt. Hoort u maar. ‘In romantischen trant en in den geest van het
spaansche drama....
D.H. Welk drama?
D.Z. Dat weet ik niet pa; nu dan.... schreef hij Roddrick en Alphonsus, Griane, en
de Stomme ridder (1618), alle aan den roman Palmerijn van Oliven ontleend. Met
recht wordt hij voor onzen besten blijspeldichter gehouden, wegens zijn drie wat
platte kluchten en zijne blijspelen, waarin verscheidene aanschouwelijke tooneeltjes
voorkomen die de werkelijkheid geestig weergeven.
Bredero was gewoonlijk opgeruimd en beminnelijk in den omgang, maar bij buien
ook somber en neerslachtig.’
D.H. Is dat zo iets bijzonders?
D.Z. Ik denk 't wel, want we moeten 't leren;.... ‘neerslachtig, zooals ook blijkt uit
zijn boertig, amoereus en aandachtig liedboek, dat uitstekende proeven van
welluidende poezie in verschillenden toon bevat.’
D.H. Wat is dat boertig en aandachtig?
D.Z. Ik denk dat 't over boeren handelt en dat je 't met aandacht moet lezen.
D.H. En lees jullie dat dan ook?
D.Z. Nee pa, want dat hoeft niet voor 't eindexamen.
Een vent waar men zo zuur over schrijven kan, moet wel een heel zuur genie zijn
geweest.
Och, 't is hier weer een Akademies genie in 't zuur-zijn, dat van Bredero, ‘hollands
vaandrig, drinkeboer, meisjesgek, Amsterdammer van straat, binnenhuis en landweg’
niets anders dan dit zinledig gepraat kan produceren.
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Wat zou 't een vreselik ding voor die professor van 't boekje geweest zijn als die
Bredero hem tot zoon was geschonken. ‘Noem jij dat kluchten, zou hij gezegd
hebben, ik noem 't straatvuil; waar heb je al die gemene taal geleerd, bengel; wie
geeft jou 't recht om meisjes na te lopen, heb ik dat gedaan voor ik met je moeder
trouwde: ik heb eerlik eerst je zalige grootvader over de zaak gesproken. Wat heb
jij de bokkepruik zo dikwijls op te zetten; en dan noemen ze je nog beminnelik,
overgegeven lichtmis, daar je bent. Al die ulevelrijmen over jouw biervrienden, die
niet eens uit zuivere jamben en trochaeën bestaan, noem jij dat poëzie; jawel, poëzie,
van de ratelwacht, dat zeg ik je, zowaar als ik er professor in ben, jou nagel aan
mijn doodkist.

XI.
Bredero was van gegoede famielie. Zijn vader zedig, zolang moeder Bredero leefde.
Streng-ordelik en ingetogen was haar huishouding, en de kinderen hadden in huis
te gehoorzamen. Na haar dood werd papa wel enigszins een wildspringer; en de
dochters had het aardje van dat vaârtje al voor die tijd getoond.
Broer Gerbrand ook, buitenshuis. Wat heeft hij veel gevreeën en gefoven; in alle
hoeken en gaten van de stad kroop hij. Danste op elke boerekermis in de buurt.
Misschien stierf hij wel zo vroeg van de inspanning.
Hij is geen lichtmis geweest; maar een onverbeterlike pretmaker. Er zat zoveel
levenslust in 'm, het liep telkens over. Dan kon hij 't niet langer houen.
Toen hij een jong weeuwtje naliep, haar enige ernstige regels geschreven had,
vervolgde hij: ‘'t Verwondert u mis-
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schien dat ik zo roekeloos en ruimhartig van leven ben en dat ik zo verstandig schrijf.
Eerbare en verstandige vrouw, overleg en bedenk, als de kalveren uit hun nauwe
hok komen in 't groene en ruime gras, hoe zij hippelen en springen; alzo geschiedt
het met mij, die de meeste tijd een kluizenaar ben in mijn stil afgezonderd kluisje.
Toen ik nu onlangs in Haarlem kwam, heb ik zo geheel onbedwongen met uitgelaten
vrijïgheid en brooddronken uitspattingen gewoeld, geraasd en gezweet, hetwelk mij
in waarheid leed is, als ik de lelikheid met verstand ga overdenken. Maar hoe gaat
't; de zorgeloze jeugd denkt zelden aan het eind. Ik bid u, duid het mij met Uw
gewone wijsheid ten beste, en denk, O Adamskind, dat wij allemaal kinderen zijn
die nog dagelijks de verboden vruchten eten en proeven.’
Als hij dan goed gedronken en zich uitgefuifd had, kon hij weer een poosje solide
wezen, werkte veel, dacht na over deugd en godsdienst, en heeft mooiere, dieper
gevoelde dingen van berouw, zonde en schuld gezegd in zijn vrome, of ‘aandachtige’
liederen dan duizende dominees en honderdduizende preken.
Op 't ijs had hij in 't eind van 1617 een nieuwe verliefdheid te pakken gekregen,
voor een mooi, voornaam, en beschaafd meisje. Eindelik zou hij nu misschien succes
hebben. Ze wou wel van hem weten. Maar daar kreeg hij zowaar weer een zwak
ogenblik. Hij had een afspraakje met haar gemaakt voor Dinsdagmiddag.
Maandagavond was hij bij een vriend blijven eten; een uit 't gezeldschap had hem
overgehaald om de volgende dag mee naar Haarlem te gaan, daar zou een kennis
begraven worden; dat was altijd een aardig uitstapje. Nu had hij zijn afspraak
helemaal vergeten; niet eens zijn ouders gezegd waar hij heen was. Onderweg brak
hij met de slee in 't ijs en kwam zo verkouden thuis, dat hij dagen zijn kamer moest
houden, hij kon zijn exkuses niet komen maken bij Magdaleentje. Hoe moest dat
nu? Zij was boos, wou nooit
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meer wat van hem weten, en trouwde weldra met een ander.
Ja dat komt er van Gerbrandje. Jij moest ook altijd naar Haarlem. Ze kenden je
daar, een eerste aanpapper, en een biervirtuoos van de beste.

XII.
Men moet weten dat hij een populaire kerel was.
Hij had kluchten en blijspelen geschreven, waar heel Amsterdam naar was komen
kijken.
Allemaal bekende types die ze dageliks op straat tegenkwamen, zagen ze op de
planken. En dan kende iedereen de vlotte leuke liedjes op bekende wijsjes, die hij
gedicht had bij de vleet, en die overal gezongen werden; de schuine op straat en
in de kroeg, de fijnere door al de mooie meisjes, zich begeleidend op luit en theorbe.
Hij was misschien de meest getapte jonge kerel van Amsterdam, anders hadden
ze hem ook geen vaandeldrager bij de schutterij gemaakt. Hij was de langste plakker,
en kon 't best den boel op scheppen, hij kende alle mooie meisjes, en de papa's
waarschuwden ze tegen die doordraaier; hij heeft honderd keer in kelder-stoepen
en ontelbare malen voor huizen achter boomen gestaan om zijn beminden op te
wachten of te bespieden, en kwam hij zo'n tijdelijke ‘haar’ op straat tegen, dan sloeg
hem de angstverlegenheid om 't hart, hij kreeg een kleur, en vergat te groeten.
Schieten, schermen, kolven, bierdrinken aan alles deed hij; iedereen ging graag
een avondje met hem uit.
Eens was een troepje Haarlemieten in de stad geweest, en daar hadden de
schutters, 's avonds in 't bierhuis ruzie meê gekregen. Er was van oudsher vete en
naijver tussen Amsterdam en Haarlem. Maar ze zouden hen wel krijgen.
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Ze moesten maar eens weer komen, en dan zou blijken in welke stad de beste
bierdrinkers woonden.
Op zekere avond bracht Bredero een hoogst onklassiek vers mee, en op de tafel
staande zong hij 't voor; 't was de invitatie aan de Haarlemse droge harten. Als ze
't nu allemaal goed vonden, dan kon 't verzonden worden.
Net als in de kompagnie had ieder zijn rang op de bierbank. De grootste nathalzen
de beste officieren.
De kolonel dronk stijf en snel, hij was ver in de nagelproef. De kapitein kon een
half vat aan, dronk altijd maar stevig door, en had telkens een nieuwe mop te tappen.
Dan had je de luitenant, allesbehalve een dooie vogelverschrikker (‘molik’); hij
sloeg 3 of 4 kannen achtereen om de vaandrig dronk vier dagen aan een stuk door,
die kon biezon der goed een beker uitdrinken zonder dat hij hem met de handen
aanraakte. Hij pakte hem beet met de tanden, ledigde hem in een teug, en gooide
hem over zijn hoofd, achter zich. Zo was 't hele troepje: sergeants, korporaals, de
moffrikaanse schrijver, de landsmissaten of onderkorporaals, de provoost of kapitein
geweldiger, en de soldaten.
1.
Haarlemsche drooge harten nu,
Komt toont hier wie gij zijt,
Wij Amsterdammers tarten U
Te drinken eens om strijd.
Elk die drinkt een volle kan;
Al werd de buik gezwollen dan,
Zoo loopt niet als een dolle man,
Blijf bij den dronk altijd.
2.
We hebben zoo vaste zitters hier,
En gladde kelen frisch;
1)
'k Verdwaal in onze kitters schier,
2)
Dat hier zoo menig is.

1)
2)

d.i. zuipers.
d.i. Waarvan er.
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1)

Komt maakt onze bierhanen moe,
2)
En brengt elkander met vanen toe,
Gij verliest naar mijn wanen vroe(g);
Onz' drinkers zijn te wis.
3.
Een rustig vendel Vrijers fijn
Die eischen u te veld;
Maar dat 't Wevers noch snijers zijn
Die men ons tegenstelt!
3)
Roep lustig al uw bazen vrij ,
Zegt dat ze rustig blazen bij.
Maar brengt kannen en glazen bij,
En 'bruikt vrij uw geweld.
4.
Wij hebben een zoo waardig gast
Verkoren tot Kornel,
Wien deze staat zeer aardig past,
Want hij drinkt stijf en snel;
Als hij de vocht maar schuimen ziet
4)
Zoo zal hij hem verzuimen niet ;
Niet veel hij op zijn duimen giet,
Want hij mag 't al te wel.
5.
De kapitein, een stouter man,
5)
Die ook geweldig veegt ,
Die deze kunst zoo louter kan De kan schier stadig leegt.
Een half vat kan zij stuwen, hoort!
En weet het zoo te duwen voort;
Wie weet hoe menig nuwe woord
Hij daar wel onder pleegt.
6.
De luitenant zal geen molik zijn,
't Is te nobel 'n baas;

1)
2)
3)
4)
5)

d.i. de krukken aan de kraantjes der vaten.
een vaan = 1¼ L.
boeren laten etc.
nalatig blijven.
drinkt.
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Hij wil zoo gaarne vroolijk zijn
Al bij de jonge maats;
Op allerlei manieren klaar
Drinkt hij de heele bieren daar,
Bij drieën en bij vieren maar,
Doch zonder veel geraas.
7.
Onz' vaandrig is dol genoeg,
Die in de kan zoo slooft,
1)
Drie, vier dagen over een boeg ;
Je had 't schier niet geloofd;
Daar hij zoo trots wil an de kan,
Hij vat die met zijn tanden an
En houdt er ook zijn handen van,
En slingert ze over 't hoofd.
8.
Gelooft dat het wat wezen moet
Die men kiest tot sergeans;
2)
Daar een gelag voor vreezen meet,
Zijn immers al wat mans.
3)
3)
Al schijnen 't slechte sullen sneeg ,
Zij drinken groote pullen leeg,
Zij roepen: ‘laat ze vallen, veeg!
Aârs hebben wij geen kans.’
9.
4)
Onz' korporaal wat druistig is,
En daarbij al wat vet.
Wonder hij niet weer puistig is,
Daar hij nooit stort noch zet;
Hij zal 't toch niet ontloopen, neen:
5)
Hij stuurt 't met heele stoopen heen,
Zou er nog wel an knoopen,
6)
Was 't anders maar gewed .

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

achtereen.
een drinkgezelschap.
eenvoudige en verstandige.
eenvoudige en verstandige.
onbesuisd.
stoop = 2½ L.
Als 't ten minste om een weddenschap ging.
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10.
De schrijver zeide nog onlangs
Zelve tot onz' fourier,
Dat hij gesoffen had viel dranks,
En wel van wijn en bier.
Zelden dat deze broeder pocht;
Nochtans ook al zijn goeder vocht,
1)
Zei hij, niet in een voeder mocht;
't Officie staat hem dier.
11.
We hebben onz' adelborsten vier,
En landsmissaten mee,
Wier kelen altijd dorsten schier,
Niet weinig praten ze mee;
2)
Met onz' provoost wij brommen zeer;
Die drinkt er zoo uit kommer meer
Zich dronken eer ik ommekeer,
3)
En kan 't wel laten mee.
12.
Beklaagt U niet, gij prinsen eêl,
Ik van Uw naam niet roem;
Want zeker daar zijn d'r zooveel!
Dus, zoo ik iemand noem,
De and're die zouden schelden mij,
Dat ik er hen niet stelde bij,
Van opspraak is men zelden vrij;
Wij missen nog een bloem.
13.
Ziet hier nu, gij drogisten droog,
Gij bent het niet alleen;
We hebben hier ook kannisten hoog
Die 't ook kunnen zoo 'k meen.
Was er maar geld te winnen mee,
4)
5)
O bloed ! wij zouden minnen mee ,

1)
2)
3)
4)
5)

groot wijnvat.
Zijn erg trotsch op.
en loost 't ook gemakkelijk.
een basterdvloek.
wij zouden nog meer verlangen, aanstonds te beginnen.
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Wij mosten straks beginnen mee,
Dan waren wij tevreên.
14.
Onze krijgsraad besloten heeft,
Wat vroom of kloek soldaat
1)
Die aldermeest gegoten heeft
Te vereeren met staat,
Maakt de waardin veel trompe diets,
2)
En zoekt haar te ontmompen iets,
En geeft haar van de lompen niets,
Gij krijgt den hoogsten graad.

XIII.
In die dagen woonde, beurtelings op 't Muiderslot en op de Keizersgracht in
Amsterdam, een patricies nazaat van een goedronde zeekapitein; een edel heer,
edel van geest, edel van vormen, bereisd, belezen, geleerd, voornaam en minzaam
amtenaar, gastheer, echtgenoot; hoofs en hoffelik jegens zijn geestrijke vriendinnen;
soms een echte, dan steeds een beschaafde guit jegens dames. In alles strevende
naar distinctie.
Ook in zijn poëzie; want hij was poëet; geen hartstochtelik man, met ziedende
passies, en verheven visioenen; een beheerser van zijn opwellingen, elegant stoicijn.
Brechje Spiegel was een zielvol en heiligrein meisje, dat zijn innigste liefde heeft
gehad. Naar een letterkundige mode van zijn tijd noemde hij haar met een mooie
naam, Charife, in dit edel, rustig sonnet, een gevoelvolle bewondering.

1)
2)

inschenken.
stiekem ontnemen.
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Kond' ik U 't binnenst van mijn hart, charife, toogen [toonen]
Gelijk als ik aanschouw Uw edel ziele schoon,
't Welk in Uw klaar aanschijn zoo lofbaar staat ten toon,
En spreidt haar stralen als door Uw kristalen oogen.
1)

Gij zoudt daarinne zien met eer niet om verhoogen
Zoo net naar 't levenstaan Uw beeld op rijken troon,
Dat gij door vreeze van Uw eigen smert op hoon
Mijn hart handelen zoudt met meerder mededogen.
2)

Misdunkens steurniswolk zoude uit Uw aanschijn vliên,
Als gij zulk een Godin in zulk een kerk zoudt zien
En zeer ootmoedelijk, voor haar geknield daarbinnen
3)
Slaafbare dankbaarheid en overgeven jonst ,
Gevlochten in malkaar door heusche schoonheid konst,
4)
Met eeuwig-heete liefde, en met de bliksemminne .
*

**

Hij zou - Brechje was lang gestorven - weldra trouwen. Met hevig ziels - en ook zeer
zinnelik verlangen naar zijn bruid verklankt Hooft in dit sierlik en vernuftig sonnet,
met dat innig gevoel onder de schoone buiten-glans. - Hij spreekt den Tijd aan:
Gezwinde grijsaard die op wakkre wieken staâg
De dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken,
Altijd vaart voor den wind, en ieder na laat kijken,
Doodvijand van de rust, die woelt bij nacht, bij daag;
Onachterhaalbre Tijd, wiens heete honger graag
Verslokt, verslindt, verteert al watter sterk mag lijken,

1)
2)
3)
4)

Met een hulde die niet verhoogd kan worden.
De wolk van verstoordheid door dat ik U mishaag.
Dankbare slavernij en eerbiedige genegenheid.
De eeuwig gloeiende geestelike liefde en de hevige lijfsliefde.

Taal en Letteren. Jaargang 13

464
En keert en wendt en stort Staten en koninkrijken,
Voor iedereen te snel, hoe valt het mij zoo traag.
Mijn lief, sinds ik U mis, verdrijve ik met mishagen
Den schoorvoetigen Tijd, en tob de lage dagen
Met arbeid avondwaarts, uw afzijn valt te bang;
En mijn verlangen kan den Tijdgod niet bewegen,
Maar 't schijnt: verlangen daar zijn naam van heeft gekregen,
Dat ik den tijd dien ik verkorten wil verlang.
*

**

Elf jaar later. Het was een heerlike voorjaarsmorgen. Gister waren zij op 't Muider
slot teruggekeerd. Zijn vrouw, moe van de reis en 't koffers pakken, lag nog te bed.
Hij was vroeg opgestaan om de zon te zien opkomen, Heerlik; de vogels ontwaakt,
de velden zo fris, 't groen pas ontsproten, alles vervuld van min. De hof van 't huis,
de beemden daar buiten, het vreedzaam vee, dit was het Arkadia van de Italiaanse
dichters, waar zijn fantazie zo vaak had verwijld, het landschap van beschaafde
herders en aanvallige herderinnen.
Rozemond, neurt de scheper, als hij om haar te wekken, teruggekeerd is aan
haar legerstede.
Rozemond hoordij spelen noch zingen:
Ziet den dageraad op komen dringen.
Dertele duiven en zwanen en musschen
Zouden den vaak uit uw oogen wel kussen,
Zoo 't u lustte de de dóóde te ruimen
Om (= voor) den lust van de levende pluimen.
Alle weiden en duinen en dalen
Haren aân met verheugen ophalen;
't Jeug(d)elijk jaar met zijn vroolijke tijen,
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1)

Is rechtevoort op zijn kwikste vrijen
Kruien, boomen en bloemen verov'en
2)
En haar (= zich) pronken met levende lov'ren
't Welige vee op de grazige zoden
3)
O me min , ons te bruilofte nooden.
Al haar gezicht, haar gebaar en haar spreken
4)
Loopen op 't lest van de minlijke treken
Op, op, op eer de zon in den dauw schijn,
Laat ons alle gedierte te gauw zijn.
*

**

Als rechterlik en administratief magistraat in Muiden en omstreken moest hij
menigmaal op tournee, en kende de deernen uit alle taveernen, ook jegens haar
heus en gratieus.
Klaartje was er een. Waarom, keek ze altijd zo stroef?
1.
Klare, wat heeft er uw hartje verlept
Dat het verdriet in vroolijkheid schept
En altijd even benepen verdort,
Gelijk een bloempje dat dauwetje schort?
2.
Krielt het van vrijers niet om uw deur?
Moog je niet gaan te kust en te keur?
En doe je niet branden en blaken en braân.
Al (= elk) waar 't u op lust een lonkje te slaan.
3.
Anders en speelt het windetje niet
5)
Op elzetakken en leuterig riet

1)
2)
3)
4)
5)

Is nu 't lustigst uit op minnen.
Krijgen levende bladeren en pronken er zich mede op.
Mijn beminde.
Wijzen er op dat 't met de nieuwe kunstjes nu haast gedaan is, en dat de bruiloft zal beginnen.
Wiegelend, wuivend.
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Als: lustigjes, lustigjes. Lustigjes gaat
Het watertje daar 't tegen 't walletje slaat.
4.
Ziet de openhartige bloemetjes staan,
Die u tot alle blij geestigheid raân;
Zelf 't zonnetje wenscht u wel beter te moe
En werpt g' een liefelijk oogelijn toe.
5.
Maar zoo ze niet, door al hun vermaan,
Steken met vreugd uw zinnetjes aan,
Zoo zult gij maken aan 't schreien de bron,
De boomen, de bloemen, de zuivere zon.

Soerabaja.
Dr. E. BONEBAKKER.
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Uit het leven voor het leven.
Boefje, door M.J. Brusse.
Of we ernstiger geworden zijn? Of is 't maar 'en ziekelike bevlieging, die ons oog
voor het komiese, ons gevoel voor humor verstompt heeft? Of komt het, omdat we
zoveel niet-komiese, wel gevoelige, ook overgevoelige letterkunde uit het buitenland
krijgen? Wie zal het zeggen, maar onze letterkunde is wel wat egaal grijs van
stemming, dunkt me. We gaan gevallen na, stellen ons gevallen en werken die uit,
maar alles, uitgewerkt op de studeerkamer, riekt naar de lamp. Of wel, als we lyriese
ontboezemingen geven, gaan we op de meest eenzijdige wijze onze ziel uitzeggen
en daar is alleen gevoel in, geen humor. Ook dan nemen wij waar, maar alleen de
ernstige kant van ons gevoeltje. Het geweldige-komiese, dat 'en Bredero tot
weergeven dwong, gaat onze schrijvers voorbij: 'en Heyermans is van de goed
waargenomen tragedie langs de verkeerde vaart afgezakt naar het tendensmoeras,
waarin hij het ‘Pantser’ vond; hij zal terug moeten om de andere tak af te varen die
hem bij het komiese van Bredero brengt. Of hij dat doen zal? We moeten maar
afwachten.
Bij 'en andere, 'en enkele schrijver echter is het gevoel voor humor sterk aanwezig.
Het is M.J. Brusse, die we al kenden uit z'n Van af- tot aanmonsteren als kenner
van het
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zeemansleven en wiens beschrijving van het prediken van Jeruël in de Zandstraat
te Rotterdam menigeen boeide. Er is 'en eigenaardig verschil in de graad van
hevigheid-van-gevoel, tussen die genoemde boekjes en Boefje. Velen van ons, de
meesten zou ik zeggen, gevoelen zich wel eens anders bij een of andere
plechtigheid, natuurverschijnsel, geweldige gebeurtenis of prachtig gezicht. Geven
zij dan of later uiting van dat gevoel naar hun vermogen in woorden, kleuren, marmer
of muziek, dan heeft dat produkt iets artistieks. Doen zij dat niet, dan bezinkt die
indruk weer om later als herinnering op te duiken. Zo heeft dus ieder bijna artistieke
ogenblikken, vaak te midden van het ordinairste. En zgn. artiesten-van-Gods-genade
kunnen te midden van het verhevenste weer de aller-ordinairste gedachten hebben,
omdat het hun toevallig niet boeit op dat ogenblik. Het is meer 'n gradueel verschil,
dan een van de-gratie-Gods-voor-enkelingen. De een heeft beter fotografietoestel
in zich dan de ander, maar wij nemen allen waar; alleen is niet altijd ons toestel
gelijkmatig. 'En levendig bewijs hiervan is Boefje van M.J. Brusse.
Brusse's kiekjes zijn hierin bewonderenswaard van scherpte en worden tegelijk
op vele plaatsen - dat kan bij letterkundige kunst - tot de hogere eenheid van 'en
diep gevoeld schilderij. Maar dat wonderproses lukt dan alleen als de indruk het
diepst geweest is. Zo waren in de beschrijvingen van het zeemansleven en dat in
de Zandstraat wel heel aangrijpende dingen, maar dit boefje is zo diep in de ziel
van de schrijver doorgedrongen, dat z'n beeltenis weerspiegelt in onze zielen, dat
wij er aangedaan van worden. Het nuchtere feit is: dat 'en deugniet door toedoen
van de vereniging Pro Juventute, na verschillende misdrijven, geplaatst wordt in 'en
broedergesticht in Limburg en daar in de rustige omgeving tot 'en mens wordt, die
goed terecht kan komen in de maatschappij. Het is meteen 'en pleidooi voor Pro
Juventute, 'en bewijs dat er wel degelik goeie kunst kan wezen met 'en Gedachte
erin, dat er dus noch tijdens Van
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Deyssel mensen leven die kunst en gedachte tot één geheel verenigen; en het is
als ik zei vooral ook: goeie kunst, omdat de beschreven personen, de omgeving,
alles voor onze ogen staat als iets levends, iets waarmee men kan dwepen, waarom
ook de meest kiese dame de vele hier nodige straattaal vergeet en schreien gaat
om dat arme ventje.
Zie hier dan weer eens echte humor, het leven, niet in massa van
moeilik-saamgeknede-kunsttaal bedolven, maar zomaar van de straat als 'en vlinder
de kamer van de schrijver binnengevlogen. En ik had groot gelijk, toen ik daar in
het begin sprak van Bredero. Robbeknol op zich zelf, het Amsterdamse straatkind,
is minder goed waargenomen dunkt me dan deze Rotterdamse. De schrijver is hier
meer doorgedrongen tot het boevezieltje. Daarentegen is het toneel-effekt bij
Bredero, aan humor rijker omdat hij z'n arme kerel plaatst tegenover de arme
edelman, de lobbes tegenover de grootdoener en het lachsukses is daardoor
volkomen; maar ook hier toch: wat 'en gevoel voor het echte, het leven: let eens op
de sène van de boetpredikatie, waarbij de schrijver zich zelf duchtig in de weg zit,
maar toch doorgaat met bestraffen en daar, plotseling, de spuitvol levenslust
eroverheen, omdat buurvrouws poes een gebakken scholletje steelt, terwijl zij bij 't
bakken in slaap is gevallen. Alle goeie woorden voor niemendal.
Men zou zweren, als het niet zo levend, zo natuurlik was, dat de schrijver
Schimmel's Michiel Adriaansz. voor ogen had, toen meneer Lampsens ook roerend
stond te preken over zijn slechtheid en hij, Michiel, vol verontwaardiging met Jan
Companie over de kotter van Krijn begon te praten, die reven ging met zo'n briesje.
Schimmel en Brusse hebben hetzelfde gezien, de eerste in z'n verbeelding, de
tweede echt - dat kan haast niet anders, - maar de eerste bij 'en genie, de tweede
bij 'n boef. Lombroso plaatst beiden vlak naast elkaar, de boef en het genie bedoel
ik.
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Maar Brusse's wijze van voorstellen wint het natuurlik van die van Schimmel, omdat
hij het zag gebeuren en de andere maar dacht dat het gebeurd zijn kon; omdat deze
ook zich eerst in oude tijden terugdenken moest.
Niet altijd echter zag of hoorde Brusse, vóór hij schreef. Gaandeweg is die jonge
zo'n levend deel van de schrijver geworden, dat hij z'n denken ook kon volgen waar
hij niet bij hem kon zijn, b.v. toen Boefje daar alleen in het Huis van Bewaring de
nacht moest doorbrengen met alle angsten voor de gevangen Chinezen, die kleine
jongens opeten, en andere monsters.
'En hoofdstuk vol sentiment, waarin de artiest op de plaats van de reporter gaat
staan en indruk maakt op gevoelige mensen.
En toch, ik vind het leven, dat hij zelf waarnam en weergaf, echter, mooier. Ik
geniet van de scheldsène als Boefje na die prachtig beschreven tocht op de omnibus,
de deftige meneer bij ongeluk op z'n pink trapt, z'n ‘freskuus’ met schelden beloond
ziet en dan zelf eerst die meneer op z'n tenen weet te trappen, die ‘door 'n ander
z'n ruite sting te kaike - die man had 'en bril op - en voor zijn part de kenarietjes pip
kon krijge,’ ja, hem zelfs te lijf wil. Die sène tintelt evengoed van leven als het
schelden van Byaterie aan 't slot van de Spaanse Brabander: Bin jij een schout enz.
En wat leeft die taal! Wat 'en rijkdom van beeld heeft arm-Rotterdam noch altijd:
‘z'n cente zitten 'm an z'n hart gebakken’; ‘als die ouwe je pakte, sloeg ie je raak op
je tweede gezicht’ - ‘vader docht dat opa 'r zich 'n plaassie vooran in de hemel voor
wou koope; maar wat zou ie dáár nog 'n hoop an te kort komme’; en hoe verrukkelik
echt scheldt hij op ‘de bovemeester, meheer Peulebroek, zoo'n bolle rooie, dat was
zoo'n echte eensgebraje stiekemert enz.’ ‘As dan de lamp voorover hong zooas
tegenwoordig met die slapte van werrek.... want vader ze baas zei nou Vrijdagsaves
tege de manne: “gane jullie maar vliege vange”.... daar
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kè je óók geen karrebenaadjes van braje.... wat jou?’ - ‘Hij mos loope as de
gesmeerde bliksem’ - ‘ze moeder zei nie' veel, maar onze Lieve Heer hoorde d'r
bromme’ - ‘'t Paretje liep as 'n kikero’ (zou de echte, goede, oude Cicero - we moeten
hem immers tegenwoordig Kikero noemen, - hier als harddraver dienst moeten
doen?) - ‘Of ze nog weer d' ris gauw weerom mogge komme.... 't vollegende jaar’,
zei de boer. Nou, dàn zou ie wel dood zijn, want 't was 'n oud ventje’.... - ‘Laat 'n
maar zitte tot ie 'n ons weegt’ - ‘Pukkie z'n moeder, die kale floddermedam; die had
'r 'n hand dik spek in gegroeid’ - Enz. enz: neem deze laatste sène zelf ter hand:
wat 'en echte humor in die floddermadam voor de rechter van instruktie, zij met haar
plat Amsterdams en flemerig karakter en let eens op dit beeld: ze had er in gegroeid
zeggen wij zonder vaak aan 't beeld te denken; hier wordt er het beeld in gezien en
alles aangedikt door 'n hand dik spek. Denk aan: het was of ik het in Keulen hoorde
donderen, waar onze koetsier van daan is en weer komen nu twee schrijfsters, de
dames Wolff en Deken, aan met hun scheppingen van Pieternelletje Degelik en
Tante Martha, Oom Frederik en Broeder Benjamin. En ik zou andere kunnen noemen,
maar als ik Brusse naast Bredero en Wolff en Deken plaats kan hij tevreden zijn.
Om het doel van z'n werk en de wijze van waarneming, had ik er de schrijver van
de Pickwick-papers bij kunnen nemen.
Maar noch iets: het virtuozige zit niet alleen in de vaak scheld- en straattaal, maar
in de liefde vooral die wij krijgen voor Boefje, de teerheid die wij in hem vermoeden
om z'n lief-zijn voor klein-zusje, de innigheid tussen schrijver en beschrevene en
de bekoring die er uitstraalt van het Katholieke gesticht op de hei; de eerlikheid
waarmee de schrijver erkent, dat z'n sombere voorstellingen in de verste verte niet
bewaarheid werden en de veelzijdige gevoeligheid van deze mens, die nu weer
geheel zich geeft aan het Katholieke leven, en er het fijne van weet te doen gevoelen;
maar
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alles gevolg van de tederheid tussen hem en Boefje ontstaan.
En wat is die moegewerkte vader goed geteekend! En die moeder!
Ik geloof, dat ik uitgesproken heb over de schrijver.
Maar nu is er noch iets: waarom is dit nu zulke goeie lektuur, ook voor onze
jongens en meisjes in de hogere klassen van onze gymnasia en hogere
burgerscholen? Ook natuurlik om de warme aanpreking van Pro Juventute en het
nieuwe rechtsgevoel; ook omdat het hun wel eens goed is af te dalen tot lagere
standen en daarvan leven en taal te horen, en te voelen het warm kloppende leven
van die taal; ook om de mooie schepping of wil men herschepping van die omgeving;
maar toch ook en dat mag niet verwaarloosd worden dunkt me in deze tijd, nu er
naäpertjes van de mannen van '80 en '85 met hun kwazie natuurlike gevoelens in
kwazie gevoelde en geziene woorden en beelden overal opduiken onder jong-holland;
nu het aantal sentiementelen al te sterk toeneemt en de eis dat de kunstenaar moet
hebben de allerindividueelste taal voor de allerindividueelste gevoelens ontaardt in
wonderbaarlik saamgesmede woorden, gezochte zinswendingen, kortom
allerindividueelste onnatuur. Deze schrijver bereikt z'n effekt, dat de historie van 'en
boefje tranen weet af te persen in de deftigste salons, de sjiekste boudoirs, door de
meest gewone taal, maar dan echte, zo springlevend uit de ziel van het volk
gesprongen als 'n glinsterende, veelkleurige, woedend-levende baars uit de bun
van 'en aak.
Natuur overwint onnatuur en Boefje kan als bewijs dienen.
Haarlem, 27 Aug. 1903.
J.B. SCHEPERS.
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Deftig.
In 1890 verscheen in de Zwolsche Herdrukken het Spaens Heydinnetie van Cats.
Achter de tekst werden opgenomen Aantekeningen en Glossarium. Daarin komt
o.m. ook voor het bovengenoemde woord deftigh, dat verklaard wordt als: solide,
ernstig. In de Aantekening bij vs. 659 staan de volgende citaten uit Cats tot adstructie
van de aangegeven betekenissen:
‘Of het een deftigh man, die syn geheele werck van wijs heyt en geleertheyt heeft
voorgenomen te maken, geraden is sigh ten houwelicke te begeven.’
‘Daer is een deftigh man (Barlaeus) die leert u Roomsche spraeck.
Ongehoorzaam zijn om zichzelf het leven te benemen op bevel van een
Mohammedaans vorst, is een ‘booze daet. Maer 't is een deftigh helt, die hier in
willigh gaet....’
Het is geen deftigh man,
Die met gebogen hals geen dwasen lijden kan.

‘Datje niet en nut of met den monde smaeckt,
Dat uyt een innigh vyer de lusten gaende maeckt....
maer breeckt de lange nachten Door vlijt tot deftigh werck....
ij

In 1900 schreef Dr. A. Beets een opstel in Tijdschrift van de M . Nederl. Letterkunde,
om te betogen dat deftigh bij
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1)

Cats vaak niet deftig was , maar betekende: belangrijk, gewichtig, ernstig, niet
gering.’
Bij de herziene uitgaaf van het Spaens Heidinnetie (1903) wijs ik nu nog op de
volgende plaatsen uit Cats, waarin deftig die aangegeven betekenissen heeft.
Allereerst de zeer duidelike:
Hij strafte Simeon (over de moord op Sichem),
Soo deftigh als hy mocht, soo h e v i g h als hy kon.
Geen wijsheyt, die alleen ons tot gemeene saken
Kan deftigh, afgerecht, en wel doorkneder maken.
Dit is een deftigh woort: geen mensch en is te prijsen,
Die met de tijt alleen sijn jaren kan bewijzen.
Begon ick hier te mallen,
Ick weet, mijn deftigh hert sou licht ter neder vallen.

ick achte van over lange den invallen van deftige lieden, die de selve in hare jeught
hebben gehadt.
win ick maer eenen slagh
Ick hebbe bij gevolgh al wat ick wenschen magh,
Dit segt de jongelingh....
Hij maent syn vaders huys en alle vrienden aen
Om in dit deftigh werck hem bij te willen staen....

Zelfs in de combinatie
Adam zegt:
‘hiet mij lieve man
In dat soet-deftigh woort, daer in soo light verhoolen
Wat u en mij gelijck de Schepper heeft bevolen.
B.H.

1)

Zoals Jonckbloet, Geschiedenis Ned. Letterk. en Kalff in de Gids 1899, IV, 109 aannamen.
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Boekaankondiging.
.XX. Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatii, van nieus
overgheset.... deur D. Coornhert. Uitgegeven en van letterkundige
aanteekeningen voorzien door Dr. G.A. Nauta. (Groningen, P. Noordhoff,
1903).
Met een enkel woord wil ik de aandacht van de lezers van Taal en Letteren vestigen
op deze uitgave, waarmede Dr. Nauta onze dank heeft verdiend. Hij heeft twintig
van de vijftig door Coornhert vertaalde novellen zorgvuldig afgedrukt, en ter
toelichting bijeenverzameld wat de verschillende geleerden die zich met de, in de
Decamerone behandelde, stof hebben beziggehouden, daaromtrent hebben
gevonden. In zijn Voorbericht drukt hij de wens uit, dat dit boek slechts een begin
moge zijn: ‘moge het gevolgd worden door een tweede en meer, zoodat de volledige
vertaling van Coornhert en Van Breughel mettertijd weer het licht ziet.’ Wij sluiten
ons van harte bij die woorden aan. Want Coornherts vertaling is inderdaad een
hoogst merkwaardig werk. Dat hij het, naar alle waarschijnlikheid, uit het Frans, en
niet uit het Italiaans, vertaald heeft, doet weinig af aan de waarde die zijn boek voor
ons heeft. Want wij zien er vooral een gedenkstuk in van het nederlands proza uit
e

de 16 eeuw, en wij bewonderen de kracht en de zuiverheid van Coornherts taal.
Vreemde of verhollandste woorden zijn zeldzaam bij hem; en toch vervalt hij niet in
een overdreven en schadelik purisme, evenmin als hij de ‘zuiverheid’ van zijn taal
verkrijgt ten koste
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van de natuurlikheid. Hoe verre zijn wij van het gekunstelde proza van Hooft! De
zinsbouw is doorzichtig, en aan gallicismen maakt Coornhert zich niet dan hoogst
1)
zelden schuldig (ik merkte op: ‘van heden af in drie dagen’) . De verdiensten van
C. als oorspronkelik schrijver, komen ook in deze vertaling ten volle tot hun recht.
Ik geloof dat Dr. Nauta goed gedaan zou hebben met aan Coornherts taal enige
bladzijden te wijden; mij dunkt, een nauwkeurige vergelijking met het proza dat C.'s
tijdgenoten schreven, zou aan deze herdruk grotere waarde hebben gegeven. Maar
misschien wacht de uitgever daarmede tot hij de volledige tekst laat drukken. Hoe
nuttig de bibliografiese en andere toelichtingen ook zijn, het hoofddoel - ik herhaal
het - van deze herdruk is toch een bijdrage te geven tot de geschiedenis van de
nederlandse schrijftaal, en daarom is het vooral zaak Coornherts betekenis als
prozaïst te schetsen; een aantrekkelike taak, die Dr. N. zeker aangename
ogenblikken zal bezorgen.
Tevens zou ik de schrijver dan willen verzoeken de interpunktie niet meer te
‘vernieuwerwetsen’. Waartoe dient het, ons zonderling interpunktiesysteem in plaats
van het oude te brengen? Als het nog het franse systeem was! Maar zelfs dan zou
ik de voorkeur aan een nauwkeurige reproduktie van het oorspronkelike werk geven.
Bij het doorlopen van de Aanteekeningen trof mij (p. 153) dat als Dichter van
Guillaume de la Barre ‘de Castelnaudry’ (lees: Castelnaudari) wordt aangegeven,
alsof dat een soort achternaam was; hij heette Arnaut Vidal, en was afkomstig uit
C. Verder, dat de dichter van de Roman de la Violette ‘Gybers’ in plaats van ‘Girbert’
wordt genoemd.
Leiden.
J.J. SALVERDA DE GRAVE.

1)

e

Vergelijk de aanhaling, te vinden bij Jonckbloet, XVII eeuw, I, 31: ‘als die al in mijne
jonckheydt, daar ik mochte, vermijdt hebbe vreemde bedel-lappen te brodden opten rijcken
mantele der Neerlantsche talen.’
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Kleine meedelingen over boekwerken.
Nederlandse Woordelijst volgens de beginselen van de ‘Vereniging tot
Vereenvoudiging van onze Schrijftaal’ samengesteld door Dr. R.A.
Kollewijn, Dr. F. Buitenrust Hettema en Dr. J.J. Salverda de Grave. Zwolle
W.E.J. Tjeenk Willink.
De grondregel van elke spelling luidt: Duid bij het schrijven van een woord de
letterklanken die in een zuivere en beschaafde uitspraak worden gehoord, door de
daarvoor vastgestelde lettertekens aan.
Een tweede regel (in 't algemeen wenselik voor de vlugge opvatting van het
geschreven woord) is die van de gelijkvormigheid: Schrijf een zelfde woord, zoveel
de uitspraak en de verbuiging of vervoeging het toelaten, steeds met dezelfde letters.
Dus hoofddoel en niet hoofdoel of hoovdoel; voorop en niet vorop; dag (naast dagen)
en niet dach.
Behalve naar de b e s c h a a f d e u i t s p r a a k en de g e l i j k v o r m i g h e i d richtten
De Vries en Te Winkel zich naar de e t y m o l o g i e (breede in verband met het
gotiese braids, booze in verband met ‘het middellatijnse bauziare’, vorsch in verband
met het friese frosk, althans van al te hands enz.) en naar de o v e r e e n k o m s t
(handelsschool om handelsinrichting, boerendochter om boerenbedrijf, enz.)
De Vereenvoudigde Schrijftaal, die in de spelling het gezag van de overeenkomst
en vooral dat van de etymologie wil beperken, wijkt in de volgende opzichten van
de regeling van De Vries en Te Winkel af:
1. De e en o worden op het eind van een lettergreep evenmin als de a en u
verdubbeld: delen, kwekeling, preken; lopen, stromen, stro, zo.
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Op het eind van een woord wordt echter ee geschreven: twee, zee, mee, dominee.
In afleidingen en buigingsvormen van zulke woorden (tweede, zeeën, zij vreeën
naast hij vree) blijft dan de ee. Ook in samenstellingen: tweetal, weemoed,
veevoeder.
2. In nederlandse en geheel met nederlandse gelijk te stellen woorden wordt de
ie-klank door ie (niet door i) aangeduid: wielewaal, kieviet, afgodies, biezonder
plezierig.
In open lettergrepen van vreemde en bastaardwoorden blijft de i: individu, naïveteit,
favorite, solide.
Maar op het eind van een bastaardwoord schrijft men ie: genie, traditie, kolibrie,
Februarie.
Bastaardwoorden, eindigend op ie, of op ie gevolgd door een medeklinker, houden
ie in de verbogen vormen: genieën, traditieën, projektielen, Israëlieten.
3. De toonloze klinker wordt in de uitgangen -lik en -liks (evenals in de woorden
havik, monnik, leeuwerik, enz.) door een i aangeduid: gewoonlik, huiselik, dageliks.
4. Alleen dàn wordt sch geschreven, wanneer men na de s een ch uitspreekt
(schip, schoon, scheppen. Ook voor de r laten velen de ch-klank horen: schrijven,
schrikken). Dus: vis, mens, wensen, hollandse, franse.
Ook schrijve men tans, altans, tee (zonder h), ert (zonder w), besje (zonder t).
5. De n en s worden niet als ‘tussenletters’ geschreven, als ze in de beschaafde
uitspraak niet worden gehoord. Dus: zedeleer, sterrekunde, hondehok, pennehouder,
oorlogschip. (Natuurlik wèl: toetssteen uit toets en steen, lansstoot, enz., waar men
niet met een tussenletter te doen heeft.)
6. In bastaardwoorden schrijve men k in plaats van de k-klank-aanduidende c:
lokomotief, akteur, aktrice, direkteur, konklusie;
f in plaats van ph: alfabet, fotograferen, fysika, fantasie;
r in plaats van rh: retorika, rachitis, rododendron, rythmus;
e in plaats van ae: ether, pedagogie(k), preparaat.
Bovendien worden enige algemeen gebruikelike bastaardwoorden in spelling
vernederlandst: bazaar, bloeze, boeket, faljiet, foksia, grok, kanapee, koket, rosbief,
toost, trem en enkele andere.
7. Eigennamen (familienamen en aardrijkskundige namen) behouden de
gebruikelike spelling: George, Visscher, Tussenbroek, 's Hertogenbosch, Charlois.
8. Bij de verbuiging van lidwoorden, bijvoeglike naamwoorden en
voornaamwoorden richte men zich uitsluitend naar het beschaafde spraakgebruik.
Men schrijve dus de, hij, hem, zijn, enz., wanneer men de, hij, hem, zijn zegt.
Voorbeelden: Zet de stoel in de hoek. - De
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boeken van die aardige kleine jongen. - Is de kachel niet aan? Neen, hij is uit. Zal
ik aan de meid zeggen dat ze hem moet aanmaken? - Die soep is erg warm, ze (of
ook: hij) is anders lekker. Wie uitspreekt: voor den dag, aan den drank, onder den duim, schrijve in deze
gevallen de door hem uitgesproken -n.
Ofschoon het aantal moeilikheden van de spelling De Vries en Te Winkel door deze
wijzigingen ten zeerste wordt beperkt, is ook voor Vereenvoudigers een woordelijst
niet overbodig gebleken. Vooreerst om de weg te wijzen bij 't schrijven van ei en ij;
ou en au; v en f; z en s, enz.; ten tweede, omdat het niet weinigen moeilijk valt uit
de algemene regels tot de spelling van een bepaald woord te besluiten, en eindelik
omdat zich voor ieder, bij èlk orthografies systeem, gevallen van twijfel voordoen.
Wij gaven dan ook gevolg aan de opdracht van het Hoofdbestuur van de
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal om een lijst voor de spelling
samen te stellen.
In dit boekje zijn geen woorden opgenomen waarvan het schrijven niet het minste
bezwaar opleveren kan. Wel vele die maar aan ènkelen moeilikheid zullen
veroorzaken. Wij gingen uit van de mening dat hier het te weinig meer schaadt dan
het te veel. Vandaar ook dat wij de hoofdvormen van de werkwoorden aangaven,
en in gevallen waar men zou kunnen aarzelen omtrent spelling of uitgang, de
meervouden van de zelfstandige naamwoorden.
Dat in een orthografies woordeboekje veel plaats moest worden afgestaan aan de
bastaardwoorden, ligt voor de hand. Men leide er niet uit af dat wij het gebruik er
van aanbevelen!
Het scheen ons minder gewenst ze van verklaringen te voorzien. De minkundige
meent zo licht dat het inheemse woord en de vernederlandsing volkomen dezelfde
waarde hebben. En dat is niet dan bij uitzondering het geval. Voor woordbetekenis
raadplege men dus grote woordeboeken en vreemde-woordetolken.
Wat de verbindings-n betreft, wij werden bij de bewerking in de overtuiging versterkt,
dat hier alléén met de beschaafde uitspraak rekening mag worden gehouden.
Wij willen er nog eens weer op wijzen dat het eerste lid van een samenstelling,
al doelt het ook op een meervoudig begrip, nog geen meervoudsuitgang hoeft aan
te nemen. Dat blijkt voldoende uit woorden als: bloembed, bloemkrans,
boekverkooper, boekwinkel, boomgaard, boomkweker, briefkaartalbum,
briefwisseling, broedertwist, dierkunde, geweer-
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fabrikant, horlogemaker, kaartspel, klankleer, koestal, lepelkistje, meubelmaker,
naaldboom, naamlijst, nagelschuier, oesterbank, parelvisser, penningmeester,
penseelbakje, portretalbum, postzegelverzameling, roverbende, schaapherder,
sleutelring, tandpoeder, toonladder, zusterpaar, enz. enz.
Er is dus geen reden om, in strijd met de algemene beschaafde uitspraak,
beukenbos, scharenslijper, zedenleer, en nog minder om boerendochter,
bruggenhoofd, kippenei, paddenstoel te schrijven.
Wij hebben de zogenaamde verbindings-n alleen dáár laten staan, waar men
hem in beschaafd Nederlands uitspreekt. Mogelik is het dat sommigen in meer
woorden nog die -n laten horen. Onnodig te zeggen dat dàn de vormen mèt n
evenveel recht van bestaan hebben als die zònder.
Ook een enkel woord over de verbinding-s.
In woorden als handelschool, maarschalkstaf is hij volmaakt overbodig. In
gevoelszenuw, salomonszegel enz. wordt hij gehoord. De s in gerechtzaal echter
is een verscherping van de z na de t, evenals in bultzak, voetzoeker, zoutzuur.
Achter de zelfstandige naamwoorden hebben wij niet de aanduidingen mannel.,
vrouwel., onzijdig geplaatst, maar de lidwoorden de en het.
Hierbij houde men in het oog dat de-woorden worden aangeduid door het persoonl.
voornw. hij. B.v.: Waar is die pen gebleven? Nu is hij weg; straks had ik hem nog.
Alleen dàn heeft de aanduiding plaats door zij, als er sprake is van:
o vrouwelike persoonsnamen (en soms van namen van vrouwelike dieren, vooral
1 .
moederdieren);
o stofnamen.
2 .
Men hoort (vooral in 't oosten van ons land) ze (nooit zij) naast hij. Van inkt: ze (of
1)
hij) is mooi zwart. Van soep: ze (of hij) is lekker. .
Het aantal substantieven dat zowel de voor zich krijgt als het, is groter dan men tot
dusver in de woordeboeken vermeld ziet (de en het doopvont, proviand, ree, rosbief,
enz. Wij hebben ook in dit opzicht met het algemene beschaafde taalgebruik rekening
gehouden.
Wij willen ten slotte de aandacht vestigen op de dubbele en driedubbele vormen
die van sommige woorden in onze taal voorkomen. Men vindt er vele in de lijst van
De Vries en Te Winkel (adspirant en aspirant; bunzing en bonzing; calêche en kales;
courant en krant;

1)

Uitvoeriger hierover: Kollewijn in Taal en Letteren, V, 221 vgg.; Opstellen over Spelling en
Verbuiging, blz. 105-114.
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gaaike, gaaiken en gaaitje; har, her, harre en herre; hersenen, harsenen en harsens;
pruik en paruik; soesa en soeza, enz. enz.) en ook in ons boekje zal men ze niet
zelden aantreffen.
Iets anders nog is de dubbele spelling van dezelfde klank in een en hetzelfde
woord: zo sent naast cent, rezultaat naast resultaat. Sommigen schudden daarover
het hoofd en spreken van ‘hinken op twee gedachten’.
Beginnen wij met er op te wijzen, dat deze dubbelspelling niet iets biezonders is.
In de laatste druk van de lijst van De Vries en Te Winkel b.v. vindt men naast elkaar:
bondstaat en bondsstaat, canaille en kanalje, catholiek en katholiek, chais en sjees,
dronkeman en dronkenman, eikeloof en eikenloof, elixir en elixer, feniks en phoenix,
ijpeloof, ijpenloof, iepeloof en iepenloof, kwestie en quaestie, mirre en myrrhe,
muziekcorps en muziekkorps, pacha en pasja, pennehouder, piramide en pyramide,
rokszak en rokzak, stationschef en stationchef enz. enz.
Al hebben wij nu ook hier tegen dubbelspelling min of meer ernstig bezwaar, dit
geldt niet van alle gevallen.
Prof. H. Paul schreef: ‘Es ist gar nicht zu vermeiden, dasz zu jeder Zeit gewisse
Schwankungen vorhanden sind, dasz sich Altes und Neues mit einer gewissen
Gleichberechtiging gegenüberstehen. Das gilt von allem, was zur Sitte gehört, das
1)
gilt von der Sprache und von der Orthographie.’
Tot onderwijzers zouden wij nog willen zeggen: Het is niet nodig aanstonds beide
vormen aan uw leerlingen te doen kennen. Doe een keus.
2)
Wij wensten alleen, in overeenstemming met de Kommissie , die rapport uitbracht
over de bastaardwoorden en de ie (i), te voorkomen dat wie b.v. de voorkeur geeft
aan het nieuwere sjokola tot de meer konservatieve die zich aan chokola houdt,
zeggen zal: ‘Zo mag het niet.’ En omgekeerd.
Prof. M. de Vries pleitte zèlf in de Inleiding tot het grote Woordenboek der
Nederlandsche Taal (blz. XXIII), ‘voor onbekrompen erkenning van al die vrije speling
en krachtvolle verscheidenheid (in de spelling), waartoe de taal zelve het recht geeft,
en die ook voor haar de onmisbare voorwaarde is van gezonde ontwikkeling.’
(Uit het Voorbericht).

1)
2)

Zur ortographischen Frage, S. 23.
Die kommissie bestond uit de heren Marc. Emants, H.J. Emous, Dr. J.J. Salverda de Grave,
Prof. Dr. A.G. van Hamel, Dr. D.C. Hesseling, Prof. Dr. H. Kern (Leiden), Dr. R.A. Kollewijn,
Mr. Th. Ruys J. Pzn. en Prof. Dr. J. Vercoullie.
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Repertorium van de artikels betrekking hebbende op de Germaansche
Philologie. In de Belgische Tijdschriften verschenen tot 31 December
1900 door Dr. Marten Rudelsheim, Antwerpen.
Ik heb het voorstel verwezenlijkt dat de Heer Eugène Bacha, van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel, mij voor drie jaar deed, bestaande in het stelselmatig
verzamelen van de studies die op het gebied van de Germaansche Philologie in de
Belgische tijdschriften tot 31 December 1900 zijn verschenen. Ik heb in de grenzen
van de wetenschap die ik beoefen dezelfde bibliografische opzoekingen gedaan
die, op het initiatief van den Heer Bacha, ook andere jonge bibliothecarissen met
hetzelfde doel op het gebied van hun bijzondere studie ondernemen. Alvorens mijn
werk in druk te geven, zou ik gaarne de verzekering willen hebben of er, buiten de
tijdschriften die ik stelselmatig heb onderzocht en waarvan men hierbij de lijst zal
vinden, geen andere tijdschriften bestaan die in België zijn verschenen en die artikels
zouden bevatten, welke belang voor de Germaansche Philologie kunnen opleveren.
Ik zou den geleerden ten zeerste dankbaar zijn indien zij deze, mochten zij bestaan,
onder mijn aandacht wilden brengen. Gaarne zou ik ingelicht willen zijn over de
plaats waar ik de tijdschriften zou kunnen raadplegen welke aan het einde van
bijgaande lijst zijn opgegeven, en die ik in onze groote openbare bibliotheken niet
heb kunnen aantreffen, evenals de jaargangen welke aan de onvolledige
verzamelingen die ik heb onderzocht ontbreken.
(Uit het Voorbericht).

Inhoud van tijdschriften.
De XXste eeuw, Aug. Sept. o.a.: L. v a n D e y s s e l , De Nieuwe Dag. - J a c .
v a n L o o y . Sonnetten. - F r a n s M i j n s s e n , Verdwaalden. - H. B o u m a ,
Buig op. - L. v a n D e y s s e l , Cacographiën. - A l b e r t V e r w e y , Jacques
Perk herdacht - G. B u s k e n H u e t , Middeleeuwsche Renaissance. - J.S.
W a l c h , Gedichten. - H. B o u m a , Terug. - H. B o u m a , Kamers. - M a r i e
S. R o e t m a n , Verzen. - P.H. R i t t e r Jr., De Twist. - P.H. R i t t e r J r ., Gekke
Tinus. - L. v a n D e y s s e l , V. Lennep. -
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Vlaanderen. September 1903 o.a.: P r o s p e r v a n L a n g e n d o n c k , Verzen.
- B e a t r i c e , Die Lotusblume, Aan mijn vriend, dichter X. - Muziek en Poëzie.
- G u s t a a f V e r m e e r s c h , De oude visscher.
De Nieuwe Gids. October o.a.: G.v. H u l z e n , Wrakke Levens. - W i l l e m
K l o o s , Verzen. - R e y n e k e v a n S t u w e , Arm Leven. - J o h a n n e s
R e d d i n g i u s , Verzen.
Boon's Geïllustreerd Magazijn. Aug. Sep. o.a.: G. B l o k , M a r i J. T e r n o o y
Apèl. - L o u i s e S t r a t e n u , De Verlatene. - J.A. H o l t r o p , ‘En leid ons niet
in de verzoeking.’ - G. B l o k , De Nederlandsche Tooneelvereeniging. J e a n n e B o u b e r g W i l s o n , Droef Verleden. - J.Th. H e i n s , Haar
Luitenant.
Noord en Zuid. September o.a.: J.E. t e r G o u w , Taal en zeden onzer
voorouders, toegelicht door eenige oude kluchtspelen. - XII. De duivel. - Dr. A.
B o r g e l d , Staring - Heine.
De Gids, October 1903 o.a.: J. E v e r t s J r ., Een Arme. - T u t e i n
N o l t h e n i u s , Student zijn. - I. S i m o n s , Indrukken van Vondels Jephta op
het Amsterdamsche tooneel.
De Tijdspiegel. October o.a: Dr. J.W. B e c k , Nog een woord over Hooger en
Gymnasiaal Onderwijs.
Elzevier. October o.a.: R i c h a r d d e C n e u d t , De wonderbare vreugde. R i c h a r d d e C n e u d t , Verlaat me niet. - H e r m a n L y s e n , Een avond.
- K a r e l v a n M i l l e m , Verlaten.
Nederland. October o.a.: R. T e r w i j n , Een droom. - W. M a c a l e s t e r L o u p ,
Moderne duitsche dichtkunst. - V i r g i n i e L o v e l i n g , De Twistappel. - H e n r i
B a k e l s , Selene's slaapzang. - I n a L y c k l e m a à N y e h o l t , Storm. R o e l a n d v a n R u y v e n , Kloostertuin.

Nieuwe boeken.
J a c o b s (H.), en M. S c h o o n b r o o d , Het voortgezet leesonderwijs. Een
serie leesboeken voor de lagere school. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8o. 5.
(80 blz., m. afb.). f -,30
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S l o o f f (Johs.), Zie en hoor. Eenvoudige taaloefeningen voor de lagere school.
Hardinxveld, B.D.K. Busé. 8o. Per stukje f -,35
1. (39 blz.). - 2. (59 blz.). - 3. (56 blz.).
V l e t t e r (W. d e ), Leesmethoden, besproken. 's-Gravenhage, Joh. Ykema.
8o. (86 blz.). f -,60
B r i n k (M e l t , J.), Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands.
Amsterdam - Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij v/h.
Jacques Dusseau & Co. 8o. Per dl., geb. f 1,50
III. (VIII, 177 blz.). - IV. (VIII, 148 blz.). - V. (VIII, 155 blz.).
B u y s s e (Cyriel) Daarna. f 2,90
G e z e l l e (G u i d o ), Dichtwerken. Amsterdam, L.J. Veen. Gr. 16o.
Kplt. (10 dln.) f 10, Geb. (in 8 dln.) f 14, VIII. Rijmsnoer. 2e dl. (III, 176 blz.).
G i j s s e l s (W i l l e m ), Wandelingen. f 2,90
H e i j e r m a n s J r . (H e r m .), Ora et labora. Spel-van-het-land in 3 bedrijven.
Amsterdam, S.L. van Looy. Kl. 8o. (III, 112 blz.). f 1, H o v e n (T h é r è s e ), Moederschap. f 1,90
H u l z e n (G. v a n ), Van de zelfkant der samenleving. Rotterdam, Johan
Pieterse. 8o. f 2,90; geb. f 3,50
De man uit de slop, 2e druk. (VI, 275 blz.).
M a u r i k (J u s t u s v a n ), Toen ik nog jong was (Volksuitgave) met ill. van
Braakensiek in 5 afl. à f 0,50 of Compleet f 2,50; geb. f 2,90
M o e r k e r k e n J r . (P.H. v a n ), Modron. Een dramatisch spel f -,90
S c h e f f e r (D.H.), Frits van Clemberg. Roman. Amsterdam, Joh. G. Stemler
Cz. 8o. (III, 246 blz.). f 2,25; geb. f 2,75
T e i r l i n c k (H e r m a n ), Het Stille Gesternte f 3,25
D e W i t t (A u g u s t a ), De Godin die wacht. 2 deelen.
f 4,50; geb. f 5,25
R o o v e r s (C.), Nederlandsche klankleer. Gorcum, F. Duym. 8o. (40 blz.). f
-,90
Letterkundigen, Onze, Amsterdam, L.J. Veen. Fol.
Per serie (12 afl.) f 9, Afz. afl. f 1, Afl. 1. Top Naeff. Door Frans Netscher. (8 blz. m.e. portr.).
W e r n i c k (Dr. G.), Zur Psychologie des ästhetischen Genusses. (V, 148 S.)
gr. 8o. m. 2,40
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Staring's ‘Thor, als visscher’ en ‘De Noordsche goden en hun
bouwmeester’.
Was het wonder, dat de dichter Staring, die de geheele beweging der Romantiek
heeft medegemaakt, niet als een onverschillig tijdgenoot, maar als dichter ze heeft
meegeleefd, zich aangetrokken heeft gevoeld tot den ouden tijd der heidensche
Germanen en lust gehad heeft episoden uit hunne godenleer met dichterlijke fantasie
weer te geven?
Langs welken weg ook gekomen tot en bekend geworden op het terrein der
1)
Oudgermaansche, meer speciaal Oudnoorsche mythologie , spreekt het haast van
zelf, dat iemand als

1)

In 1818 was te Stockholm de uitgave der geheele Edda verschenen; in 1828 was de groote
Arna-Magnaeaansche editie der oudere Edda voltooid. Friedrich Heinrich von der Hagen gaf
in 1814 zijn vertaling der oudere Edda uit, in 1815 gevolgd door die van de gebroeders Grimm.
De jongere Edda bestond reeds vertaald in het Latijn door Resenius (1665), doch werd in
1812 door F. Rühs in 't Hoogduitsch voor meerderen toegankelijk; buitendien zal aan iemand
als Staring Mallet's Histoire de Danemark niet onbekend geweest zijn, evenmin als veel van
wat Suhm, Oehlenschläger, Lachmann, Grundtvig en anderen reeds gepresteerd hadden.
Dat de studie der Germaansche oudheid en godenleer in 't begin der 19de eeuw aan de orde
van den dag was, blijkt uit eene verhandeling als die van N. Westendorp, predikant te Losdorp:
Beknopte voordragt van de Noordsche mythologie, ontleend uit de oorspronkelijke
gedenkstukken, en met aanwijzing van het gebruik, dat hiervan in de Nederlandsche Dichtkunst
zou kunnen gemaakt worden, in 1826 als antwoord bekroond op een vraag door de
Maatschappij van Ned. Lett. uitgeschreven en opgenomen in de Nieuwe Werken dier
maatschappij 1830, deel II (van welke vereeniging Staring in 1827 tot lid werd benoemd).
Natuurlijk is deze ‘voordragt’ een pleidooi voor 't schoone en poëtische in de Noordsche
Mythologie en betwijfelt de schrijver 't niet (blz. 378) dat ‘wanneer onze dichters den gloed
eener schitterende verbeelding over het verwaarloosde Noordsche godengeslacht uitstortten,
deze ruwe granietblokken, als door een toovermiddel, in schoone standbeelden zouden
veranderen.’ Voorts denke men eraan, dat in dezen tijd N.G.v. Kampen Mone's Geschichte
des Heidentums vertaalde (1824). [L.Ph. van den Bergh's Woordenboek der Nederlandsche
Mythologie dateert pas van 1846].
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Staring, met zin voor caricatuur en geestig in hooge mate, op het ruime aan reuzen
en dwergen, monsters en gedrochten zoo rijke veld der Germaansche (Noorsche)
godenleer, thema's vond die, hoewel door de oude dichters op hun eigenaardige
manier gekleed in geheimzinnige taal en in deftige dichtmaat, niet na konden laten
op hem den indruk van grotesk te maken en hem, toen hij zijn teekenpen opvatte,
aan het parodieeren brachten.

I.
Heeft vóór Staring het verhaal van Thor's strijd met de wereldslang verschillende
volksdichters en skalden tot zingen opgewekt, zoo is 't ook deze stof, die hem naar
‘penseel en houtskool’ doet grijpen om zijn dichterlijk gemoed lucht te geven. Het
doel van dit stukje is om behalve Staring's gedicht zelve te bespreken, naar
aanleiding daarvan de voornaamste Oudnoorsche bewerkingen dezer bij dat oude
volk geliefde Thormythe bekend te maken, daar zij natuurlijk middellijk of onmiddellijk
Staring's bron geweest zijn.
Het gedicht, dat in de eerste plaats voor ons van belang is, is een lied uit de
1)
2)
oudere of Saemund-Edda en wel het tamelijk jonge godenlied Hymiskvitha . Dit
lied of deze ballade draagt den naam naar Hymir, den reusachtigen water-

1)
2)

Zie Taal en Letteren 4 305/6; Gids van Juli 1883, blz. 25, 28.
Men spreke de y uit als uu, de u als oe, de v als w, de th en dh als in 't Engelsch. De o van
Thor is lang, men spreke dus Thoor.
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en ijsdemon, die op de gletschers jaagt, in 't ijs woont en walvisschen tot voedsel
neemt. Wij behoeven het gedicht niet in zijn geheel na te gaan, doch slechts de
negen strophen (17-25), waarin onze episode, die vrij wel omsamenhangend is met
1)
den overigen inhoud, behandeld wordt .
17
2)
Veor zeide, dat hij naar de zee wilde roeien
Als de verderfelijke reus aas gaf.
18
3)
Ga naar de kudde indien gij vertrouwt op uw moed,
4)
Bedwinger der bergbewoners ! om aas te zoeken,
Dit toch verwacht ik, dat voor u
Aas van den os gemakkelijk te krijgen zal zijn.
19
Haastig toog de jongeling naar het woud,
Daar stond een os, geheel zwart, voor hem;
De alles doodende reus brak den os
5)
Van boven den hoogen tuin der twee horens .
Hymir zeide:
20
Uwe werken dunken mij veel slimmer,
6)
Heer der schepen! dan wanneer gij rustig neerzit .

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Wat betreft de vertaling, het volgende. Het was mij, als gewoon prozaïschen mensch, geraden
mij niet te wagen aan een vertaling der Eddaliederen in dichtvorm. Het metrum en 't (staf)rijm
moest daarom worden opgeofferd. Toen dus correctheid der vertaling hoofdeisch werd, heb
ik om de manier van zeggen en vertellen, het typische der uitdrukkingen en omschrijvingen,
kortom de dictie der Oudnoorsche dichters, eenigszins weer te geven, zoo woordelijk mogelijk
vertaald.
D.i. wijder, bijnaam van Thor omdat men geloofde, dat hij met zijn hamer rechtshandelingen
bekrachtigde, huwelijken inzegende enz. Zie mijn artikel in Taal en Letteren 4, 305/6.
Volgens Uhland's uitlegging zouden wij in deze kudde van den ijsreus, de ijsbergen te zien
hebben. (Zie ben.).
Wederom een epitheton van Thor.
D.i. den kop.
D.i. Als gij werkt (jaagt, strijdt enz.) zijt gij gevaarlijker dan wanneer gij rustig neerzit. Een nog
al nuchtere, zeker niet te bestrijden stelling.

Taal en Letteren. Jaargang 13

488
21
1)
2)
De heer der bokken beval den zoon der apen
3)
Den rollenhengst verder te roeien,
Maar de reus gaf zijn geringen lust
Te kennen om langer te roeien.
22
De groote Hymir trok met kracht
Aan zijn angel twee walvisschen tegelijk op,
4)
Maar achter in de boot maakte de zoon van Odhin
Met kunstvaardigheid zijn snoer gereed.
23
Aan den angel stak de slangendooder,
Die de menschen beschermt, het hoofd van den os;
Van onderen hapte naar 't aas de door de goden
5)
Gehate gordel van alle landen .
24
Flink trok de vaardige Thor
De giftige slang aan boord,
6)
7)
Met zijn hamer kliefde hij den broeder des wolfs
8)
Den zoo verschrikkelijken hoogen haarberg .
25
De monsters der rendieren huilden, de rotsen dreunden,
De oude aarde trok geheel te samen,
Toen zonk de visch in zee.
26
De reus morde, zij roeiden terug,
Zoodat bij den roeiriem Hymir niets zeide,
9)
En den riem draaide naar een andere richting .

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

8)
9)

D.i. Thor, daar hij reed in een wagen, die getrokken werd door zijn twee bokken Tanngnjóstr
en Tanngrisnir (beide = tandenknarser).
Een minachtende naam voor ‘reus’.
D.i. het schip, daar 't op rollen in zee werd gelaten.
Dit is Thor.
D.i. Midhgardhormr, de wereldslang Jormungandr, een voorstelling van den alle landen
omgevenden oceaan.
Deze hamer heette Mjolnir (= verbrijzelaar); hij werd naar zijn doel, dat hij nooit miste, geworpen
en keerde dan naar zijn goddelijken werper terug. Zie Taal en Letteren 4, 306.
De wereldslang was als kind van Loki, den dubbelhartigen demon des verderfs, en de reuzin
Angrboda een broeder van den ontzaglijken wolf Fenrir, die bij 't vergaan der wereld Odhin
zou verslinden.
Omschrijving voor ‘kop’.
Als tekst is door mij gebruikt: Die Lieder der Edda, herausgegeb. und erklärt von B. Symons,
(no. VIII der ‘Germanistische Handbibliothek’ Halle 1888) I, 1, 115-119
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1)

In de z.g. jongere of Snorra-Edda een in proza geschreven poëtica voor aanstaande
dichters, vinden wij ons verhaal terug, en wel in 't eerste deel van dit werk,
gylfaginning geheeten d.i. misleiding van Gylfi (een Zweedsch koning, die naar
ásgardh, den burg der goden, gegaan is om over 't ontstaan der wereld en de
godenleer met al wat daarbij behoort te worden ingelicht), hoofdstuk 48. Evenals in
de vorige hoofdstukken doet Gangleri - d.i. ganger, zwerver (onder dezen naam
doet Gylfi zich bij de asen voor) vragen, die hem door een der drie koningen Hár,
Jafnhár en Thrithi (alle drie bijnamen van Odhin) beantwoord worden. Zoo begint
Gangleri weer te vragen en beantwoordt in ons hoofdstuk Hár hem.
2)
Toen sprak Gangleri: Zeer krachtvol is Utgardha-Loki ; met listen en tooverkunst
gaat hij veel om, en men kan daaraan zien, dat hij persoonlijk krachtig is, dat hij
machtige volgelingen heeft; maar heeft Thor zich daarover niet gewroken? Hár
antwoordt zoo: heelemaal is 't niet onbekend, ook al is men niet geleerd, dat Thor
den tocht weer goedgemaakt heeft waar pas van gesproken is en niet lang thuis
3)
bleef of hij maakte zich zoo gauw klaar voor de reis, dat hij zijn bokken niet bij zich
had en geen gezelschap; hij ging buiten Asgardh zoo jong als hij was en kwam op
een avond tegen de schemering bij een reus, die Hymir heette. Thor bleef daar 's
nachts als gast en 's morgens stond Hymir op en kleedde zich en maakte zich klaar
om naar zee te roeien voor de vischvangst. En Thor sprong op en was dadelijk klaar
en verzocht, dat Hymir hem met zich zou laten roeien; maar Hymir zeide dat er
weinig hulp aan hem was, daar hij

1)
2)
3)

Zie Taal en Letteren 4, 305/6, Gids Juli 1883, bl. 25.
Loki was de demon des verderfs, de groote spotter; zijn dubbelhartige natuur en zijne listen
worden ons uit dit verhaal reeds voldoende bekend.
De bokken van Thor, die den wagen trokken.
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een klein en jong ventje was: en gij zult koud worden, als ik zoo lang als ik gewoon
ben buiten op de zandbanken lig. Maar Thor zeide, dat hij daarom wel ver van land
mocht roeien, dat het niet zeker was of hij niet verder wilde roeien en Thor maakte
1)
zich kwaad op den reus, dat 't weinig scheelde of hij had dadelijk den hamer laten
dreunen, maar hij hield dat nog tegen, omdat hij van plan was zijn kracht te toonen
op een andere plaats. Hij vroeg Hymir, wat zij tot aas zouden hebben, maar Hymir
zei dat hij zich zelf aas moest zoeken. Toen ging Thor naar de plaats waar hij een
2)
kudde ossen zag, die van Hymir was; hij greep den grootsten os, die Himinbrjot
heette en brak hem den kop af en ging er mee naar zee; Hymir had de boot naar
zee geschoven. Thor ging op 't schip en zette zich in 't ruim, nam twee riemen en
roeide en Hymir verbeeldde zich, dat er grootere vaart kwam van zijn roeien. Hymir
roeide voor aan den steven en snel ging 't geroei voort; Hymir zeide dat zij gekomen
waren aan de banken, waar hij gewoon was te zitten en platvisschen te vangen,
maar Thor zeide, dat hij veel verder wilde roeien en zij begonnen weer snel te roeien;
daarop zei Hymir, dat zij zoover buiten gekomen waren, dat het gevaarlijk was
wegens de wereldslang, maar Thor zei, dat hij nog een tijdlang wilde roeien en zoo
deed hij, maar Hymir was toen zeer misnoegd. En toen Thor de riemen ingenomen
had, haalde hij een sterk snoer te voorschijn en de angel was niet kleiner of minder
sterk. Toen deed Thor den ossenkop aan de haak en wierp deze buiten boord en
de haak ging tot den grond, en dit is als iets waars te zeggen, dat Thor toen niet
minder de Midhgardhsorm zou bedriegen als Utgardha Loki Thor had bespottelijk
gemaakt, toen hij de slang ophief met zijne hand. De wereldslang hapte naar den
ossenkop, dat de haak de slang in den bek drong; toen de

1)
2)

Mjolnir. Zie boven.
D.i. hemelbreker (van himinn = hemel en brjóta = breker), een passende naam voor een
hoogen ijsberg.
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slang dat merkte, trok zij zoo sterk terug dat beide vuisten van Thor dreunend
neerkwamen op het scheepsboord, en toen werd Thor toornig en zette zich tot
asenkracht, zette zich zoo sterk schrap, dat hij met beide voeten door 't schip drong
en op den grond te staan kwam; toen trok hij de slang aan boord. En men mag niet
zeggen, dat iemand de allervreeselijkste blikken heeft gezien, die dat niet mocht
zien, toen Thor zijn oogen richtte op de slang en de slang van beneden hem
aanloerde en gift blies. Er is gezegd, dat de reus Hymir bleek werd, vaal en bang
werd, toen hij de slang zag en 't zeewater de boot in- en uitliep, maar op het
oogenblik, dat Thor den hamer greep en in de lucht zwaaide toen tastte de reus
naar het jachtmes en hieuw Thor's snoer aan boord door, zoodat de slang in zee
zonk, maar Thor wierp hem den hamer na en men zegt, dat hij hem den kop afsloeg
met de golven en ik meen, dat dit voor u iets waars is om te zeggen, dat de
Midhgardhsorm nog leeft en in zee ligt. Thor zwaaide zijn vuist en zette die Hymir
zoo op 't oor dat hij overboord viel, en men hem onder zijn voetzolen zag en Thor
1)
waadde naar land .
Een derde bewerking van ons thema volge thans.
Onderzoekingen hebben geleerd, dat vele verhalen gelijk de maker der jongere
Edda, Snorri Sturluson - de kunstminmende IJslandsche dichter, die 't middelpunt
was van een kring van beoefenaars van wetenschap en kunst geb. 1178 - ons die
geeft, berusten op Eddaliederen of oude skaldenliederen. Soms zijn die verhalen
in Gylfaginning niet anders dan vertalingen van die liederen en het toeval wil, dat
wat 't verhaal van Thor met de slang betreft, zulk een skaldenlied - de of een bron
dus van de ons thans uit de jongere Edda bekende redactie - zij 't ook gedeeltelijk
aan te wijzen en de dichter daarvan zelfs te noemen is.

1)

De tekst is door mij genomen uit Die prosaische Edda im Auszuge.... herausgegeben von
Ernst Wilken (Band XI der ‘Bibliothek der ältesten Deutschen Literatur-Denkmäler’ Paderhorn)
I bl. 70-73.
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De bekende kenner van Oudnoorsche oudheid-, taal- en letterkunde E. Mogk heeft
1)
als zoodanige bron van Snorri aangewezen den IJslandschen skald Ulf Uggasson
uit de 2e helft der 10e eeuw en wel in zijn gedicht Húsdrápa, d.i. huis(lof)lied. De
dichter was eens gast van Oláf Pá, een vermogend IJslander, bij 't verlovingsfeest
van diens dochter in een weidsch, nieuwgebouwd huis, dat versierd was met
schilderijen, die tooneelen voorstelden uit 't oude volksgeloof. Op die schatten en
hun vrijgevigen bezitter heeft Ulf het gedicht Húsdrápa gemaakt, dat hij op 't feest
voordroeg. Daar een der schilderijen nu Thor's strijd met de slang voorstelde, laat
het zich verklaren dat Ulf naar aanleiding daarvan dat thema begon. Jammer echter,
dat de Húsdrápa ons niet in haar geheel is overgeleverd; uit de onderzoekingen in
bovenstaand artikel der Beiträge leeren wij (ald. bl. 321) dat één geheele en 11
halve strophen voor ons bewaard zijn. Wanneer wij hierbij vermelden, dat een kenner
der Oudnoorsche letterkunde als Brynjulfsson aanneemt, dat 't gedicht uit ± 50
strophen zal hebben bestaan, dan is 't duidelijk, ook al is deze laatste onderstelling
misschien subjectief te noemen, dat het gedicht te fragmentarisch is om er hier
nader op in te gaan en 't te vertalen, vooral daar van dit geschonden dichtstuk nog
slechts een gedeelte - de strophen die Thor's strijd met de slang behandelen - voor
ons van onmiddellijk belang is.
Met evenveel zwarigheden gaat de vertaling en zelfs 't geven van den ouden tekst
gepaard, waar 't geldt eene vierde bewerking van den strijd van Thor met de
Midhgardhsslang, die dus wel blijkt een lievelingsthema geweest te zijn der
Oudnoorsche skalden. Dat vierde gedicht is van Bragi inn gamli, d.i. Bragi den
Ouden, den half mythischen, noorschen hofdichter, die in ± 800 leefde. In zijn gedicht
Ragnarsdrápa d.i. loflied op Ragnar, koning van Denemarken bezingt hij Thor's
visschen naar de Midhgardhsslang.

1)

In het tijdschrift Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur, herausgegeben
von H. Paul und W. Braune, VII, 276.
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Nog is de Oudnoorsche literatuur wat betreft het bezingen van Thor's drakenstrijd
niet uitgeput, doch wat ons rest is al even fragmentarisch en onvolledig overgeleverd
zij 't, dank zij de studie der geleerden, bij gedeelten opgediept en door conjecturen
aangevuld, zoodat het een onbegonnen en weinig dankbaar werk is ons daar hier
verder mee in te laten.
Der langen Rede kurzer Sinn van ons geschrijf tot dusverre is: dat het verhaal
1)
van Thor's strijd met den werelddraak een geliefd thema geweest is , dat Staring
er door zijne studie van de Oudnoorsche godenleer kennis mee gemaakt heeft en
dat de bewerkingen gelijk de oudere en jongere Edda ons die geven, hoogst
interessante illustratiën zijn bij 's dichters verhaal, tot welks bespreking wij thans
overgaan.
De aanteekening, die Staring in bondigen stijl en gekruid met een paar
geestigheden geeft wordt na al 't voorgaande duidelijker. Zij luidt: ‘In de Noordsche
mythologie geeft de Slang Jormungandur, Broeder van den grooten Wolf Fenris,
door geen platdrukken van de Polen, noch op eenige andere wijs, onmiddellijk
aanleiding tot het visschen van Thor, met zijnen verleidelijken ossenkop, en tot de
bedreiging met den “strijdhamer”. - Thor wierp, bij den slechten afloop zijner visscherij
den reus Hymer met een' vuistslag over boord, en zijnen hamer het ontsnappend
Monster na. - Het oude “Thule” was vermoedelijk IJsland. Walter Scott schijnt, in
zijnen “Pirate”, als ontwijfelbaar te hebben gesteld, dat Main-land, het grootste der
86 Schetlandsche Eilanden, het oude Thule is. - “West-Groenlands kust voorbij.”
Men leert

1)

Wanneer de verklaring van den Noorschen professor Sophus Bugge van deze mythe meer
dan een onbewezen onderstelling mocht heeten, zou ons thema ook buiten de Germaansche
wereld bekend en beschreven zijn geweest. Genoemde geleerde toch ziet in de wereldslang
den uit den Bijbel bekenden Leviathan; uit deze bijbelsche legende, aangevuld door elementen
uit de sage van Achelous en Hercules, zou volgens hem in de fantasie der oude Noren ons
verhaal ontstaan zijn. Zie de Studier van prof. Bugge en Gids, Juli 1883, bl. 22 en Gids, Juli
1903, bl. 30, regel 8 vlgg.
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hieruit, dat Jormungandur de Noordwest-passage ontdekt had.’
Thórr, de Noorsche naam voor Donar (vgl. Donderdag), is oorspr. de dondergod,
gelijk de naam aanduidt en werd als een der hoogste godheden vereerd. Hij reed
in zijn door twee bokken (zie boven) getrokken wagen, gewapend met zijn nooit zijn
doel missenden, steeds tot zijn meester terugkeerenden hamer Mjolnir. Zijn gemalin
was Sif, de personificatie van den vruchtbaren aardbodem. Thor mag beschouwd
worden als het type van kracht, die hij niet alleen ten kwade maar ook vaak ten
goede aanwendt - vandaar zijn bijnaam: beschermer der menschen. Zijn eet- en
drinklust was zonder wedergade: een os, acht zalmen, twee tonnen mede en de
noodige condimenten waren eens zijn maal; de ebbe was 't gevolg van Thor's gretige
slokken uit den drinkhoorn, die in verbinding stond met de zee.
De naam Hymir beteekent de ‘donkere’; deze reus is de personificatie van de
ijszee en het ijs.
Thule was bij de Grieken en Romeinen de naam van het verst verwijderde vandaar: ultima - land, hoog in 't noorden, waarmee Scandinavie, een der
Shetlandseilanden, volgens sommigen IJsland bedoeld zou zijn geweest.
vs. 1. nog zwierf enz. De zwerflust der Oudgermaansche goden is bekend. Om
kort te zijn: Saxo Grammaticus, de schrijver der aan sagen en berichten over het
oude heidensche geloof der Germanen zoo rijke Historia Danica noemt Odhin den
‘viator indefessus’ = onvermoeide zwerver, waar bijnamen uit de oudnoorsche
gedichten als ‘gangleri’, gangrádr, vegtamr enz. synoniem mee zijn. Thor's tocht
naar Hymir is ook niet zijn eenige reis geweest. En wat den strijdlust der asen betreft:
Odhin zal zijn speer Gungnir evenmin ongebruikt hebben gelaten als Thor zijn hamer
Mjolnir en wat meer zegt: het heette dat Odhin den oorlog in de wereld heeft
gebracht, toen de strijd met de Vanen werd begonnen.
Dat Thor een hartstochtelijk jager was, is ons gebleken uit onze Edda-episodes,
terwijl wij maar aan den ‘wilden
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Jäger’ en ‘Odhins Jagd’ hebben te herinneren om nog beter de nimrodnatuur der
oude goden te bewijzen.
vs. 5-10 vinden verklaring in 't bovenstaande.
vs. 11. Hij lag om d' aardbol, in Gylfaginning, hoofdst. 34 heet 't: hij ligt om alle
landen.
vs. 15. Slaat hij de tanden in zijn staart, vgl. Gylfaginning t.a. p.: = hij bijt in zijn
staart.
vs. 16-24. Geestige verklaring van de afplatting der aarde aan de polen. De ‘acht
mijlen’ van Staring zijn volgens wiskundige berekening 6 Geogr. mijlen: de middellijn
der aarde is 1719 en de aardas 1713 G.M.
vs. 24. Kregel, strijdlustig. Vgl. den vroegeren vorm kri(e)gel, die aan ‘krijg’ doet
denken.
vs. 26. runenspreuk. Het On. woord ‘rún’ = geheim(teeken) en dan (in het meerv.)
‘tooverwoorden’, ‘bezweringsformule’. De runen zouden door Odhin, als god der
wijsheid en der dichtkunst zijn uitgevonden en gebruikt in 't algemeen om onheil af
te weren en geluk aan te brengen en meer in 't bijzonder om geneeskracht uit te
oefenen; als zoodanig is Odhin dus de Esculaap der Grieken en Romeinen. Van
deze runen zijn natuurlijk wel te onderscheiden de van veel latere dagteekening
zijnde ‘runen’ = letters der oude Germanen, gelijk wij die van oude op- en inschriften
kennen.
vs. 29. flus, zoo pas. Vgl. Marco II 52.
vs. 30. roeren zich de baren, door 't zich kronkelen der wereldslang. Vgl.
Gylfaginning, hoofdst. 51: de zee (het haf) bruist tegen de landen daardoor dat de
Midhgardhorm geraakt in reuzentoorn en naar 't land dringt.
puitaal, kleine aal. Winschooten, Seeman bl. 1, geeft als synoniem: boerenaal.
vs. 37. os, de Snorra-Edda noemt hem Himinbrjót = hemelbreker. Zie boven.
vs. 46-49, nederigheid van Staring, die zegt wel ruw te kunnen schetsen maar
niet fijn te schilderen; toch zal hij 't wagen.
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vs. 50. 't ongemeten, 't onmetelijke. Vgl. Lat. immensus, Fra. immense.
vs. 51. losgegierde, losgezwaaide.
vs. 54. vlymspits, mespunt, hier van den spitsen staart gezegd.
vs. 59. is opgedaagd, is komen opdagen.
vs. 60. haar d.i. van die klippen.
vs. 62. nacht, duisternis.
vs. 77. straf, dat hij overboord gesmeten werd.

II.
1)

De stof van De Noordsche Goden en hun bouwmeester schijnt de oude dichters
minder vaak tot zingen te hebben opgewekt. Behalve een paar strophen van het
2)
eerste godenlied der oudere Edda Volospó , waar op deze mythe kort wordt
3)
gezinspeeld , en meer ook niet, is voor ons verhaal hoofdstuk 42 van Gylfaginning
uit de jongere Edda d e bron.
Toen zei Gangleri: Wie heeft den hengst Sleipnir en wat is daarvan te vertellen?
Hár zegt: weet gij niets van Sleipnir af en kent gij de omstandigheden niet waaruit
hij is voortgekomen, dan zal u dat wel het vertellen waard zijn. Het was eertijds,
toen pas de goden hun woonplaats hadden,

1)
2)

3)

Vgl. Gids van Mei 1902, bl. 304, waar deze mythe besproken wordt naar aanleiding van een
episode in Wagner's Ring des Nibelungen.
D.i. Lied (eigenl. voorspelling) der volva (= wijze, een tooverstaf-dragende profetes), dat het
ontstaan en den ondergang der wereld bezingt. Een twintigtal strophen vindt men door mij
vertaald in den Navorscher van 1894, bl. 696. Zie ook Ch. de la Saussaye, Geschiedenis van
den Godsdienst der Germanen, bl. 296.
Namelijk in strophe 26 en 27 (zie beneden), die zonder de opheldering, welke de jongere
Edda geeft tamelijk duister zouden zijn. Op grond van de kortheid en onvolledigheid, waarmee
in de Volospó ons verhaal wordt aangewezen, is reeds in 't begin der 19e eeuw door Fiun
Magnusson in zijne Deensche vertaling der Edda (I, 60) en na hem ook door andere critici
aangenomen, dat vóor strophe 26 enkele strophen zijn uitgevallen. Of de maker van
Gylfaginning echter dit thans verloren gedeelte nog gekend heeft, is een quaestie, waarover
de geleerden van gevoelen verschillen. (Zie Paul und Braune, Beiträge zur Deutschen Sprache
und Literatur VII, 275).
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toen de goden Midhgardh hadden geschapen en Valholl gemaakt, toen komt daar
1)
2)
een bouwmeester en bood hun aan aan een burg te bouwen in drie halfjaren zoo
vertrouwbaar, dat hij verzekerd was voor berg en ijsreuzen, al zouden zij Midhgardh
willen binnendringen. En hij bedong voor zich als loon, dat hij in bezit zou krijgen
Freyja en dat hij ook de zon en maan zou hebben. Toen gingen de asen
samenspreken en kwamen tot 't besluit dat 't verdrag met den bouwmeester zou
gesloten worden, dat hij zich mocht toeeigenen wat hij bedongen had, als hij den
burg klaar kreeg in één winter, maar dat op den eersten zomerdag, als een deel
onklaar was aan den burg, hij zijn loon kwijt zou zijn; hij zou van geen man hulp
mogen hebben bij 't werk. Toen zij hem die voorwaarden zeiden, toen bedong hij
voor zich dat zij zouden toestaan, dat hij hulp kreeg van zijn hengst die Svadhilfari
heet en Loki ried in dezen, dat dit hem moest worden toegestaan. Hij begon den
eersten winterdag den burg te bouwen en gedurende de nachten droeg hij met den
hengst steenen aan en 't docht den asen een groot wonder, wat stoere sneeuwbergen
de hengst wel trok, en de helft meer arbeid deed de hengst dan de bouwmeester.
Bij hun contract waren verbindende getuigenissen en vele eeden, omdat hij meende
dat voor de reuzen zonder verzekering niets vertrouwbaar was bij de asen, wanneer
Thor thuis mocht komen; deze was het Oosten uitgegaan om reuzen (met zijn hamer)
te treffen. En toen de winter verder kwam, toen was de burgbouw veel gevorderd
en was hij zoo hoog en sterk, dat men er niet tegenop kon zien. En toen er nog drie
dagen waren voór den zomer, toen was men bijna gekomen tot de burgpoort; toen
zetten zich de goden op hun rechterstoelen en hielden

1)

2)

Het Oudnoorsche smidhr beteekent algemeener dan ons ‘smid’: bewerker, zoowel van steen
als van metaal (evenzoo smidha = bewerken, smidh = werk in het algemeen); in het
Middel-nederlandsch beteekent ‘smid’ nog ‘timmerman’; zie Taal en Letteren, 4, 31, noot 2.
Hij heette Asgardh = asenwoning.
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1)

raad en vroegen elkaar, wie geraden had Freyja uit te huwen naar Jotunheim en
de lucht en den hemel zoo te niet te doen door zon en maan ervan weg te nemen
2)
en aan de reuzen te geven, en bij allen kwam 't hierop neer dat daartoe moest
3)
geraden hebben hij, die tot 't meeste kwaad raadt, Loki, de zoon van Laufey , en
zij zeiden, dat hij de ergste doodstraf verdiende als hij er geen raad voor vond, dat
de bouwmeester zijn loon verbeurde; en zij drongen op Loki aan. En toen hij bang
werd, zwoer hij eeden, dat hij 't daarheen zou leiden, dat de bouwmeester zijn loon
verloor, wat 't ook zou kosten. En denzelfden avond, toen de bouwmeester uittoog
om gesteente met zijn hengst Svadhilfari, toen sprong een merrie uit 't woud op den
hengst toe en hinnikte hem tegen. Toen de hengst merkte, wat voor een paard 't
was toen werd hij bronstig, scheurde de touwen stuk en sprong naar de merrie, en
deze sprong weg naar 't woud; de bouwmeester ging ze achterna en wil den hengst
pakken, maar deze rende den geheelen nacht door en de bouwmeester wordt dien
nacht opgehouden en daarna werd des daags niet zooveel gewerkt als vroeger
(gewerkt) was. En toen de bouwmeester ziet, dat het werk niet tot een eind zou
komen, toen geraakte de bouwmeester tot reuzenwoede. En toen de asen maar al
te zeker zagen, dat er een bergreus gekomen was, toen werd om eeden niet gegeven
en riepen zij om Thor en even gauw kwam deze en dadelijk vloog de hamer Mjolnir
in de lucht: zoo betaalde hij 't werkloon, maar geen zon of of maan, integendeel
ontzei hij ze in Jotunheim te wonen; en hij deed den eersten slag zoo, dat de schedel
4)
brak in kleine stukken toen hij hem naar beneden zond in Niflhel .
5)
Loki had zulk een tocht naar Svadhilfari gehad, dat hij

1)
2)
3)
4)
5)

Jotunheimr d.i. een der negen werelden nam. die der reuzen.
D.i. Aller gedachte was.
De naam Laufey beteekent loofeiland.
D i. De nevelhel, de hel als strafplaats.
In de gedaante van merrie namelijk.
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iets later een veulen ter wereld bracht, het was grauw van kleur en had acht voeten
1)
en dat is het beste paard onder goden en menschen .
Zoo wordt in Volospó gezegd:
26
Toen gingen alle goden op hun rechterstoelen,
De hoogheilige goden, en beraadslaagden erover
Wie de geheele lucht had vervuld met 't booze
En 't geslacht van den reus Odr's meisje had gegeven.
27
Alleen Thor sloeg toe, door toorn gedreven,
Hij blijft zelden zitten, als hij zoo iets verneemt.

Hoewel de jongere Edda de twee volgende verzen van deze strophe verzwijgt
voegen wij ze hier bij:
Voort waren de eeden, de woorden en beloften
2)
Alle.... besprekingen, die men eerst onder elkaar had gehouden .

Staring's Aanteekening bij zijn gedicht luidt:
‘Odin’ was het Hoofd der Noordsche Goden; ‘Asgard’ eene stad, door de Goden
in het middelpunt der waereld gebouwd; ‘Bergelmer’ de Stamvader van het tweede
Reuzengeslacht; ‘Freya’ een Godin. - ‘Thor’ volgde in rang op Odin. ‘De werphamer’
dien Thor als wapen droeg, werd bij de Reuzen zeer gevreesd. - ‘Loke,’ alleen om
zijne loosheid bij de Goden toegelaten, stak vol kwaad en was een aartsbedrieger.
‘De kroes der Goden’ werd met Mêe gevuld. - De ‘Poel van Hela’ is Niflheim (plaats
der pijnen; de Hel), waarin Hela (de Dood) door Odin werd verstooten. - ‘Gladheim’
(Vreugdeheem) is de vergaderplaats der Goden, in Asgard; ‘het verdelgend Onweer’
de Godenverduistering: Ragnarockur, in ‘Odius Hela-vaart’ aan het slot vermeld.

1)
2)

Sleipnir, 't werd 't paard van Odhin.
De tekst is door mij weer ontleend aan E. Wilken, Die prozaische Edda im Auszuge I, bl.
52-55.
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Weinig lezers, die niet weten zullen, dat, te Petersburg, het standbeeld van Peter
den Grooten op “een klip” (een granietklomp) staat, waarvan de hoogte die van een
klein huis evenaart, de zwaarste last, ooit door menschen bewogen, tot het driemaal
zwaarder Steenblok, voor de Gedenkzuil van Keizer Alexander bestemd, te Peterlaxe
aan de Finsche Golf bewogen werd.’
Op het een en ander uit deze aanteekeningen wordt hieronder teruggekomen.
vs. 1. Zeldzaam, de spraakkunst noemt dit woord een bijv. naamw., volgens haar
zou hier dus ‘zelden,’ dat zij als bijwoord decreteert, moeten staan.
vs. 2. Odhin, Wodan (vgl. Woensdag) is gelijk zijn naam aanduidt - van den wortel
van ons werkw. waaien - oorspr. een windgod, die echter later ook als dooden- en
oorlogsgod, als god der wijsheid en van de dichtkunst, als hemelen zonnegod
vereerd werd. Staring noemt hem ‘vader Odin’ gelijk de oude skalden hem Alfadir
d.i. alvader, vader van goden en menschen, noemden.
vs. 3. De strijd der asen met de reuzen is bij een volk als de Germanen die in den
krijg het ideaal van hun leven zagen een geliefd thema. Volgens 't bovengenoemde
gedicht Volospo, was 't echter niet na een oorlog met de reuzen maar met de Vanen,
lucht- en watergodheden, dat de godenburg verwoest geworden was, welks herbouw
aanleiding gaf tot ons verhaal van den bouwmeester.
vs. 5. respijt, uitstel. Staring wil zeggen: al was de twist dien de reuzen onderling
hadden de reden, dat de beslissing van dien strijd niet eerder viel.
vs. 6. Bergelmir. Toen de oerreus Ymir door de asen gedood werd, om uit zijn
lichaam de wereld te scheppen, - uit zijn bloed het water en de zeeën, uit zijn vleesch
het land, uit zijn beenderen de bergen, uit zijn haren de boomen, uit zijn schedel
den hemel, uit zijn hersenen de wolken - verdronk in zijn bloed het geheele
reuzengeslacht behalve Ber-
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gelmir, die zich in een boot redde en zoo de stamvader van het tweede
reuzengeslacht werd.
vs. 15. Bekommering, bezorgheid, vrees, daar 't vijandige reuzengeslacht in talrijke
menigte misschien den opstand zou hervatten.
vs. 19. paard, de hengst Svadhilfari, zie boven.
vs. 21. Zoo ras de Schutter enz. d.i. zoodra de winter ingetreden is.
De zon staat ongeveer (half) December in 't sterrenbeeld van den Schutter,
ongeveer (half) Januari in den Steenbok; wanneer de zon dus uit den ‘Schutter in
den Steenbok treedt’ is 't ongeveer (half) Dec., dit is 't begin van den winter; zoo in
vs. 23:
Als dan voor den Ram de visschen zijn geweken, als het (half) April geworden is,
m.a.w. als de lente is gekomen.
Deze manier om den tijd des jaars uit te drukken is geliefd bij dichters; zoo begint
Huygens zijn Batava Tempe (Voorhout):
't Sonnenradt begint te stooten
Tegen 't noorder Creeften heck,
En die cromme crouwel-pooten
Rucken 't naar den Leeuwen-neck.

Dit is: de zon gaat uit 't teeken van den kreeft in dat van den leeuw m.a.w. het is
1)
Juli-Augustus. Evenzoo zegt een ander dichter , om uit te drukken dat 't in den
lentetijd is (April-Mei) dat: de Ram en Stier sons ommetrek opstooten.
De Engelsche dichter Chaucer (+ 1400) in zijne Canterbury Tales (Prologue vs.
78) zingt:
and the yonge sonne
Hath in the Ram his halfe cours i-ronne. d.i.

1)

De dichter, namelijk die onder de spreuk ‘non nobis’ (Jan Franssen?) een sonnet wijdt aan
Bredero vóor diens Moortje.
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en de jonge zon
Heeft in den ram haar halven loop volbracht.
1)

m.a.w: het is April geworden. .
vs. 22. Is - de schijf - gesnaard, is de riem over 't drijfwiel der machine gelegd, d.i.
wordt met 't werk begonnen. Geestig stelt Staring 't voor alsof door den bouwmeester
gewerkt wordt met een machine met raderwerk.
vs. 26. dat loon zij uwer waard. De bouwmeester herinnert opdat de goden vrijgevig
zullen zijn aan 't ‘noblesse oblige’.
vs. 27. gaaf, onbeschadigd, geheel; als bijwoord: ten volle, geheelen al, zonder
voorbehoud.
vs. 35. des, dies, daarom. Tweede naamv. van het aanwijs. vnw. dat.
vs. 39. Freya. Godin der vruchtbaarheid, van den vruchtbaren regen en
zonneschijn en van de liefde, vooral ook der zinnelijke liefde; een begeerlijke partij
dus.
vs 40. dreef... henen, door het spook der verveling wel verdwijnen m.a.w. als ik
Freya had dan zou ik me niet meer vervelen.
vs. 43. toebaat, toegift.
vs. 44. voorvertrek, woordelijk: antichambre, wachtkamer.
vs. 47. beteuterden, zooveel neuzen (synecdochisch voor ‘personen’) als er waren
even zooveel waren er ook beteuterd.
vs. 54. Loke, Loki, wiens dubbelhartigheid in dit verhaal wederom goed uitkomt.
vs. 57. zeemanschap, eigenl. zeevaartkunde en dan: overleg. Vgl. Nu moeten wij
‘schipperen.’
vs. 60. handslag, slag met de hand in die van een ander, ter bekrachtiging van
een koop. Vgl. palmslag.
vs. 61. rooien. De lijn (rooilijn) op den grond aangeven, waarlangs de fundamenten
van het te bouwen huis zullen

1)

Evenzoo bij de ouden o.a. Ovidius Metamorphosen X 164: quotiensque repellit ver hiemem
piscique aries succedit aquoso d.i. zoovaak de lente den winter verdrijft en de ram de
regenbrengende visschen opvolgt.
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worden gelegd, in 't algemeen dus: een begin maken met 't bouwen. Hier: 't
klaarspelen, of krijgen.
vs. 66. 't Paard van Ilion, het Trojaansche paard. Vgl. Vergilius, Aeneis II, 131
vlgg., volgens de vertaling van Vondel: De Grieksche krijgsraad.... ging bouwen
voor de stad door Pallas' drift en geest, een houten paard, gestegen zoo hoog gelijk
een berg, met ribben ingeslegen van dennen; onder schijn van veilig wederom te
keeren over zee.
vs. 72. bonken, brokken steen. Ned. Wdb. III, 358.
vs. 78. faal, feil, fout.
vs. 86. bij kroes en schaakbord. In Gladheimr (= vreugdeheem) lag met haar
1)
gouden dak Valholl (Walhalla), de godenburg met 540 poorten , waar Odhin met
zijne goden en godinnen, gevallen helden en voorvechters (einherjar) zich vergastten.
De mee of mede (On. mjódhr), waarmee de bekers werden gevuld stroomde uit
kruiken, die de uiers der geit Heidrun steeds gevuld hielden.
vs. 89. onthield, ophield.
vs. 90. bergscheur, bergkloof.
vs. 98. wat hem kcere', wat hem ook moge tegenhouden.
vs. 103. sleuf, bergholte, Hgd. Schlucht (Schluft).
vs. 105. verloren, weggestorven. paalloos, grenzenloos.
vs. 121. Hela's poel, de woning der doodsgodin Hel is Niflhel, Niflheimr (=
neveloord), hel.
vs. 126. Met dit ‘onweer’ wordt blijkens de aanteekening van den dichter de door
zes achtereenvolgende winters (fimbulvetr) voorafgegane ‘godenschemering’ of
‘godenverduistering’ d.i. 't vergaan der wereld bedoeld, in 't Oudnoorsch ragnarokkr
of ragnarok geheeten. In t meermalen geciteerde gedicht Volospo wordt die
wereldondergang beschreven evenals in Gylfaginning, hoofdstuk 51.
Ten slotte wenschen wij terug te komen op een gezegde

1)

Zoo lezen wij in 't gedicht Grimnismol d.i. lied van Grimnir (= de vermomde), één der ± 30
bijnamen van Odhin.
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door ons in het begin van dit opstel geuit, en wel in de eerste plaats om de mythologie
der oude volkeren in het algemeen en die der oude Noren in 't bijzonder geen onrecht
te doen, daar zij gelijk Uhland schrijft ‘een veelomvattende religieuze
wereldbeschouwing is in zinnebeelden’ en spot of minachting dus verre van haar
dienen te worden gehouden; in de tweede plaats om te wijzen op den diepen zin,
de geheimzinnige, raadselachtige, vaak alleen voor den dichterlijk aangelegde te
1)
doorgronden symboliek in de mythen . Wij zeiden nam. op bl. 2 - en dan blijkt hieruit
de waarheid van het bekende gezegde: du sublime au rìdicule il n'y a qú'un pas dat iemand als Staring iets grotesks moest vinden in de Oudnoorsche mythen, eene
meening, die eene herhaling is van wat reeds een zeventig jaar geleden door den
heer Westendorp geschreven werd in zijn bovengenoemde ‘Verhandeling,’ bl. 562:
dat ‘Staring heeft doen zien.... hoe zeer ook de Noordsche godenleer stof geeft tot
2)
een burlesque behandeling’ .
Een der grootmeesters op het gebied der ‘Sagenforschung’ is Ludwig Uhland
wiens Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage getuigenis afleggen van wat
e

deze dichterlijke geleerde op dit gebied gepresteerd heeft. In het 6 deel der
3)
pasgenoemde Schriften tracht hij de Oudnoorsche mythen

1)
2)

3)

Het is Jacob Grimm die 't eerst uitsprak de stelling dat mythen scheppingen zijn van den
dichterlijken, zich in beeldspraak uitenden volksgeest. Zie Gids, Juli 1883, bl. 7.
In Odins Hela-vaart en Het weefgezang der Walkyren heeft Staring zich strikt aan 't
oorspronkelijke gehouden; van parodieeren is hier geen sprake.
Het Edda-lied Lokasenna (= Loki's woordenstrijd), waarin Loki, de groote spotter en vijand
der goden zich weinig eerbiedig over de goden en godinnen uitlaat, bewijst, dat de oude
godenleer reeds zeer vroeg de spotzucht heeft opgewekt. De dichter van dit lied, een ‘komische
critiek van den Asengodsdienst’ moet gelijk prof. Symons 't uitdrukt (Gids. Juli 1883, 18) een
heidensche ketter zijn, een vrijdenker die wat met het heidensche geloof lacht. Ook is de
schrijver der jongere Edda reeds niet zoo orthodox of hij uit zich wel eens op ironische wijze
over het oude godendom.
Bl. 3-128 Der Mythus von Thor; bl. 131-426 Odin in Fischer's uitgave van Uhland's Gesammelte
Werke is dit te vinden in het 3e Deel.
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te verklaren er van uitgaande (bl. 11, 12), dat de mythen van Odhin vooral het
geestesleven, die van Thor in de eerste plaats het natuurleven vertegenwoordigen.
Laat ons zien welke voorstellingen van de natuur en hare verschijnselen hij ons in
de mythologische beelden der Thormythen wil laten zien. In de eerste plaats dan
wat betreft de mythe van Thor's strijd met de wereldslang.
e

Op bl. 91 van t genoemde 6 deel zijner Schriften wil Uhland in den reus Hymir
die te midden van ijsberen leeft, wiens baard bevroren is de verpersoonlijking zien
van de ijszee. Zijn naam Hymir, d.i. donkere, is teekenend voor den langdurigen
donkeren winter der noordelijke streken; het gedreun der bergen, waarvan de
Hymiskvitha spreekt, is 't krakend donderend kruien en persen der ijsmassa's gelijk
beschrijvingen van noordpoolreizen het ons schilderen; Hymir's run deren stellen
de vooruitschuivende gletschers voor terwijl de stier Himinbrjotr, hemelbreker, een
puntige hooge ijsberg verbeeldt; dat deze geheel ‘geheel zwart’ genoemd wordt kan
ons niet verwonderen wanneer weer een noordpoolreiziger uitdrukkelijk vermeldt,
1)
dat 't drijfijs bijna zwart van kleur lijkt .
Op bl. 63 wordt de mythus van Svadhilfari verklaard. De dichterlijke geleerde ziet
in dit verhaal een natuurmythe en wel de hoofdverdeeling van het jaar in zomer en
winter; den laatste wordt zijn termijn gesteld, maar bij wezens van zoo heterogenen
aard als azen en reuzen, vindt de overgang niet goedschiks en op vastgestelden
tijd plaats. De bouwmeester is een winterreus; op den eersten winterdag begint hij
en zijn werk zal den eersten zomerdag klaar zijn. Hij bedingt

1)

Uhland haalt hiervoor aan een plaats uit het tijdschrift Ausland van 1835, no. 68, 69. Volgens
't oordeel van mijn vriend Dr. J. Mar. Ruys, die den tocht met de Varna meemaakte, is de
bewering ‘So lange es (das Treibeis) schwimmt, erscheint es fast schwarz’ toch wat te
algemeen uitgedrukt. Werkelijk zijn omgekantelde schollen grondijs vuil en zwart van kleur,
doch zij vormen de minderheid bij de tallooze mooie ijsgevaarten, waartusschen zij zich
bewegen.
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voor zich Freyja d.w.z. de milden regen brengende lentewolken, die dus vervangen
wordt door de donkeren winterhemel, waaraan zon en maan ontbreken. Svadhilfari,
welken naam Uhland als ‘Eisfahrer’ verklaart, is de voorstelling van den kouden
wind, die door 't aanbrengen van steenblokken d.z. sneeuw- en ijsmassa's, den
winter zijn woning helpt bouwen. Met het verzekerd zijn van den burg tegen bergen ijsreuzen is bedoeld de beschermende, verwarmende kracht van een ijsen
sneeuwbedekking der aarde. Loki raadt regenwolken zon en maan weg te nemen
van den hemel, daar hij - zijn naam die ‘sluiter’ beteekent bewijst dit - hier op te
vatten is als ‘nazomer’ afsluiter der warmte; hij verandert zich in eene merrie, die,
tegenover Svadhilfari, die den (Noord) oostenwind voorstelt, den (Zuid) westenwind
verpersoonlijkt; het gehinnik is 't geloei der draaiende winden; nu erkennen de asen
in dezen vlijtigen en nuttigen bouwmeester een woedenden reus, zij zijn dus misleid
en achten zich ontheven van hunne eeden en roepen daarom Thor, die als zomergod
tot dusver natuurlijk, afwezig was. Deze komt als gewoonlijk donderend aanrennen
en verdelgt den winterreus; hiermee is de eerste donderbui bedoeld, die het begin
van den Zomer aankondigt.
En wat het paard van Odhin Sleipnir betreft, hierin ziet Uhland eene voorstelling
van Odhins alomtegenwoordigheid, den menschelijken en goddelijken geest, die
zich aan geen winden stoort, de geheele windroos als 't ware in zich meedraagt,
vandaar de acht pooten die tevens zijne geboorte laten zien uit twee tegengestelde
winden. En wat de grauwe, grijze kleur van dit paard beteekent? Om de
onzichtbaarheid van de winden, de luchtstroomen aan te duiden.
Warffum.
G.A. NAUTA.
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‘Er ligt een roofstaat....’
(T. en L. blz. 424.)
Zou Multatuli soms zelf een rover wezen van zinrijke verhalen en pikante
1)
uitdrukkingen? Juffr. Berdenis van Berlikom heeft indertijd haring of kuit ervan
willen hebben toen een Fransman, Meyners d'Estrey ‘légendes orientales’ openbaar
maakte, die sprekend leken op Multatulis geschiedenissen van gezag, zoais bv.
‘Hassan en zijn dadels’ er een is, wat sommigen op 't idee bracht dat Multatuli uit
een of andere ‘Oosterse bron’ geput zou hebben, dezelfde die M. d'E. gebruikte,
en zonder dat te vermelden. Maar Prof. de Goeje heeft toen uitgewezen dat de
Fransman eenvoudig naar Multatuli heeft vertaald, en dàt juist heeft zoeken te
verzwijgen, terwijl Multatuli de werkelike dichter was van deze verhalen.
Waar Multatuli navertelt, op zijn manier, en dat is meest met heel wat meer
zeggenskunst als de eerste verhaler, waarschuwt hij niet zelden, zoals o.a. in 't
geval van ‘de Japanse steenhouwer’, waaraan Dr. Bonebakker zelf herinnert.
Meer als eenmaal heb ik iemand Multatulis woordkunst hoger zien waarderen als
ik hem eerst Van Hoëvells verhaal het lezen: ‘Er woonde, jaren geleden, in een klein
dorpje van Sadsoema, eene der provinciën van Japan, een steen-

1)

Spectator 10 Nov. '88.
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houwer, die door zwaren arbeid ternauwernood in zijne behoeften en in die van zijn
talrijk gezin kon voorzien,’ - en dan daarna hoe Multatuli het oververtelde: ‘Er was
een man die steenen hieuw uit de rots. Zijn arbeid was zeer zwaar, en hij arbeidde
veel, doch zijn loon was gering, en tevreden was hij niet.’
Tussen haakjes, het is toch de mensen niet zo kwalik te nemen dat ze in de
allereerste plaats de Havelaar ‘een mooi boek’ hebben gevonden als ze zulke
vergelijkingen konden maken.
Een ander geval zal ik hier even noemen n.l. Woutertjes vertelling aan Femken
op de bleek.
‘Weet je nu nog iets?’ vraagt zij, en dan begint het.
‘Ja,’ zei Wouter die op streek raakte. ‘Ja nog iets.... 't staat in 'n klein boekjen, 'n
almanak geloof ik.’
Volgt de geschiedenis van Telasco en Kusco en hun wedstrijd in zelfopoffering
toen ze elkaar als medeminnaars leerden kennen. De naam van de dochter der
Inca's is Wouter ontschoten en in overleg met Femken zegt hij nu maar Emma. Hoe
natuurlik is die oplossing, maar ik verdenk Multatuli er een beetje van dat hij de
wezenlike naam niet heeft wìllen noemen. In het oude boekje, ‘'n almanak geloof
ik’, dat naar ik vermoed door Wouter bedoeld wordt, luidt die immers ‘Narine’ en dat
heeft mogelik Multatuli een passender naam geleken voor de een of andere
herderinne-juffrouw als voor de gemeenschappelike zuster-en-geliefde van Telasco
en Kusco - trouwens het hele verhaal zelf is een zoetig-zoete pastorale! Als Wouter
onder het vertellen in vuur raakt, schiet hem in eens de naam weer te binnen, en
hij noemt haar.... Aztalpa!
1)
Wat Multatuli nog méér heeft gewijzigd en hoe hij het weeige verhaal door Wouter
met zoveel geestdrift laat

1)

De Broeders; of de edele toets. Een Peruaansch verhaal naar het Hoogduitsch van Carolina
Kröbber geb. Von Urff. (Amsterdam, Wed. J. Doll, 1808??)
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vertellen dat het wat moois wordt, doet hier minder ter zake omdat ik het eigenlik
over wat anders hebben wou.
Dr. Bonebakker geeft zo maar in eens toe dat de heer Gortmans-zijn opmerking
juist is! Maar ik vraag!
Als Huet in 1875 een van zijn romanfiguren die in 1848 heet te spreken laat zeggen
‘dat er een roofstaat ligt tussen Oostfriesland en de Schelde’, - wat is er dan toch
onwaarschijnlik in de mening dat Huet zelf die uitdrukking pas heeft leren kennen
nà 1860 en uit de Max Havelaar??
Waarom is het zó vreemd dat dit anachronisme Huet ontsnapt zou zijn? De pikante
1)
uitdrukking zal wel reeds spoedig na de verschijning, gelijk met de bekende ‘rilling’ ,
zo algemeen bekend zijn geworden dat menigeen die gebruikte zonder aan Multatulis
auteursrecht te denken. En als Huet het niet heeft kunnen schrijven ‘per ongeluk’,
wat steekt er dan nog in als men aanneemt dat hij het willens en wetens heeft
gedaan?
Is dat soms een anachronisme waarvan men een schrijver een verwijt pleegt te
maken? In genen dele lijkt mij.
Bosboom-Toussaint laat in het eerste hoofdstuk van ‘Gideon Florensz’ Pescarengis
zeggen tegen Gideon: ‘Mijne geneigdheid te uwaart moet wel meerder worden
naarmate ik meerder occasie heb te onderkennen wie gij zijt. Uw hart is aller deugden
kerk! En 't licht, waarvan ge mij hebt getuigd, blinkt uit uw leven.’
Als nu iemand bij haar was gekomen: Mevrouw, u vergist u, dat kàn die luitenant
niet gezegd hebben in 1587, want pas in 1630 heeft Vondel zíjn ‘Gideon’ getekend:
‘Het licht blonck wt sijn leven.
Al wat de bijbel leert stond in sijn hart geschreven:
Ja sijn godvruchtigh hart, dat was der deughden kerk!’

1)

Dit woord is afkomstig van Van Hoëvell, die het sprak in de Tweede-Kamerzitting van 25
Sept. 1860.
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Of nog krasser: als iemand wou gaan twijfelen of Vondel wel oorspronkelik is nu uit
een roman van Mevr. B.-T. ‘blijkt’ (!) dat de bedoelde uitdrukking al in 1587 bekend
was!
Andere zulke voorbeelden aan te halen zal wel niet nodig zijn om te laten merken
wat ik bedoel.
Wil iemand Van Hoëvells werken na gaan pluizen om de uitdrukking die tot heden
op Multatulis naam ging, dáár op te sporen, goed. Vindt iemand werkelik het
gezochte, zoveel te beter, het zal velen, en mij, plezier doen dit alweer te weten, en
het zal Multatuli niet deren.
Maar het zal verloren moeite wezen, veronderstel ik.
U.
P.H.M.

Taal en Letteren. Jaargang 13

511

De ‘actionsart’ en de prefixen.
I.
1. De klok gaat. - De schoorsteen rookt. - Het kind sliep. - de man wandelde. 2. Ik kom u vertellen, dat ik morgen vertrek. - Daar vind ik het boek! - Hij bracht
mij de tijding. - De kogel trof hem in het been. Wanneer we in deze eenvoudige zinnetjes de cursief gedrukte werkwoorden met
elkaar vergelijken, dan merken we onmiddellijk een groot verschil op in de aard van
1)
de handeling door de respectieve verba uitgedrukt. Die van de eerste groep geven
alle duidelijk een werking te kennen van onbegrensden duur, de handeling wordt
voorgesteld als in zich zelf onvoltooid, als aan den gang; bij die van de tweede
daarentegen is van een duur geen sprake: de handeling wordt voorgesteld als
begonnen en voltooid tegelijk. Van de werkwoorden der eerste rubriek zeggen we,
dat hun ‘actionsart’ is duratief of continuatief of imperfectief; van die der tweede
2)
rubriek, dat ze is perfectief. Nu kan het gebeuren, dat een

1)

2)

Het woord ‘handeling’, dat hier herhaaldelijk gebruikt wordt, ook bij werkwoorden, waar eigenlijk
niet van een doen sprake kan zijn, bij die namelijk, welke een toestand uitdrukken, is als
algemeene term te beschouwen.
Om begripsverwarring te voorkomen zij er hier op gewezen, dat het woord ‘perfectief’ enkel
en alleen betrekking heeft op den aard der handeling en niets heeft te maken met den tijd,
waarin die handeling voorvalt. De Duitscher drukt dit uit door in het eene geval van ‘perfectiv’,
in het andere van ‘perfectisch’ te spreken. Zoo is b.v. de vorm ik heb geloopen ‘perfectisch’
en niet ‘perfectiv’, want de ‘actionart’ van loopen is duratief. Daarentegen is ik vind ‘perfectiv’
en ik heb gevonden ‘perfectisch’ en ‘perfectiv’ tegelijk.
De eer de begrippen ‘Zeitstufe’ en ‘Actionsart’ (ik ken voor deze beide termen geen equivalente
Nederlandsche woorden) voor 't eerste streng te hebben gescheiden, komt toe aan Georg
Curtius (vgl. zijn ‘Griechische Schulgrammatik 1852’ en zijn ‘Erläuterungen zu meiner
Griechischen Schulgrammatik 1863’). Hij zegt ongeveer het volgende: ‘Bei der Zeitstufe
kommt es darauf an, welchen zeitlichen Standpunkt der Sprechende der Verbalhandlung
gegenüber einnimmt; die drei möglichen Zeitstufen sind also Gegenwart, Vergangenheit,
Zukunft. Die Zeitart (voor dit woord heeft later Brugmann “Actionsart” in de plaats gesteld)
deutet an, dass es sich bei ihr um eine innerhalb der Handlung selbst liegende Differenz,
nicht bloss um das Verhältniss zu etwas ausser ihr liegendem handelt. Sie kann eine dauernde,
vollendete und eintretende sein.’
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werkwoord van ‘actionsart’ verandert, b.v. van duratief perfectief wordt: dit kan het
gevolg zijn van z'n samenstelling met een voorzetsel: zoo zijn slapen en speuren
duratief, maar ontslapen en bespeuren perfectief; het simplex is dan geperfectiveerd.
Het zoo ontstane perfectieve werkwoord kan vervolgens twee beteekenissen hebben:
gaat er in de voorstelling aan het door 't compositum aangegeven oogenblik van de
voltooiing der handeling, een duratieve, niet in 't compositum uitgedrukte handeling
vooraf, dan kunnen we spreken van effectief-perfectief, b.v. bereiken d.i. door reiken
het oogenblik teweegbrengen, waarop men iets in zijn macht krijgt, waarop men is
waar men wezen wilde; volgt er daarentegen op dat oogenblik een duratieve
handeling, dan noemt men het werkwoord ingressief-perfectief, b.v. aansnijden d.i.
beginnen te snijden: zoodra de handeling van het aansnijden begonnen en natuurlijk
1)
voltooid is tegelijk, volgt de duratieve handeling van het snijden .

1)

Men lette wel op het onderscheid tusschen de begrippen ‘ingressief’ en ‘inchoatief’: de
inchoativa (korten, lengen, grauwen, drogen enz.) drukken een handeling uit, die zich tot een
toestand ontwikkelt: ze worden tot de duratieve werkwoorden gerekend. - In verband hiermee
merk ik even op, dat de noot op p. 120 dl. II van de ‘Practische Spraakkunst van het
hedendaagsch Nederlandsch’ door Den Hertog, herziening behoeft: het werkwoord gaan is
duratief (b.v. de boot gaat van hier over X. naar Z. of ingressief (b.v. toen gingen we van huis),
nooit inchoatief.
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Zoo oppervlakkig beschouwd, lijkt de zaak vrij eenvoudig; in werkelijkheid is ze dit
echter niet, hetgeen uit het vervolg zal blijken. Tot recht begrip van de kwesties, die
zullen rijzen, is intusschen een historische uiteenzetting noodzakelijk; de
perfectiveering der werkwoorden door middel van voorvoegsels toch, is een
verschijnsel, dat zich in verschillende takken van den Indogermaanschen taalstam
meer of minder krachtig heeft geopenbaard. Voor de verklaring dier perfectiveerende
kracht bij de prefixen is de volgende hypothese op te stellen: De praeposities gaven
oorspronkelijk de richting aan, in welke zich de werking moest bewegen, stelden
voor de op zich zelf meest duratieve handeling door het verbum uitgedrukt, en die
ik beneden met een onbegrensde rechte lijn vergelijk, in vele gevallen ergens een
eindpunt vast, naar het bereiken waarvan werd gestreefd; zij konden dus op een te
verwachten resultaat d.w.z. op het slot der handeling wijzen. Zoo ontstond door de
compositie een resultatief verbaalbegrip (vgl. nog opvoeden naast voeden,
onderloopen naast loopen). Zulke resultatieve werkwoorden wijzen intusschen
slechts heen naar het oogenblik, waarop de handeling zal voltooid zijn, sluiten dat
moment echter niet in. Nu kunnen we ons evenwel voorstellen, dat men spoedig
een schrede verder ging en er allengs toe kwam in die samenstelling zoo noodig
ook te zien de handeling in hare ontwikkeling tot en met het oogenblik der voltooiing
dus tot en met de bereiking van het eindpunt. Die werkwoorden nu kunnen we,
1)
althans in theorie van de resultatieve scheiden en ze lineair-perfectief noemen (vgl.
nog binnengaan naast gaan, toebinden naast binden, hij boort de plank door naast
hij boort door de plank). Ging men nu nog verder en stelde men zich bij voorbaat
het eindpunt der handeling, dat bij de zoo even genoemde categorie nog in de
toekomst lag, als reeds bereikt voor, zoo-

1)

In de practijk is die scheiding niet altijd mogelijk: vaak toch laat het compositum in het verband
van den zin beide opvattingen toe.
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dat begin en eind der handeling in de voorstelling feitelijk samenvielen, dan had
men de momentane perfectiveering bereikt (vgl. nog hij doorboorde den vijand, hij
bereikte zijn doel, de deur sloeg toe).
Zoo kan men aannemen, dat de effectief-perfectieve kracht ontstaan is. Rest de
ingressieve. Om die te verklaren moeten we een blik werpen in de voor-historische
Germaansche-taalperiode. Oorspronkelijk was het niet een prefix, dat de perfectiviteit
van de handeling aangaf, maar werden de verschillende ‘actionsarten,’ evenals nu
nog de tijden, door verschillende werkwoordelijke vormen uitgedrukt. Toen bezat
het Germaansch een bepaalden verbaalvorm (hoogst waarschijnlijk den aorist) om
de perfectiviteit van de handeling aan te geven. Die vorm diende dus om het
effectieve of het ingressieve van de werking aan te duiden. Toen nu in een volgende
periode van het Germaansch de aorist meer en meer in onbruik geraakte, moest er
naar een ander middel tot perfectiveering der handeling worden omgezien en dit
middel vond men, zij het dan ook onbewust, in de samenstelling met prefixen,
waardoor met name het effectief-perfectief begrip, zooals we gezien hebben, vrij
duidelijk kon worden aangegeven. Een tijd lang staan nu de aorist met zijn effectieve
of ingressieve beteekenis, en het compositum met zijn bloot effectieve beteekenis,
nog naast elkaar, totdat ten slotte de aorist in de historische periode geheel
verdwenen is en beide beteekenissen op het samengestelde werkwoord zijn
overgegaan. Die overneming ook van de ingressieve beteekenis door het compositum
is in de hand gewerkt door samenstellingen als die met Got. ana- (Ned. aan-), welk
voorvoegsel u i t z i j n a a r d ingressiefbeteekenis aan het werkwoord kon
mededeelen: vgl. Got. anastodjan: aanvangen, anaslepan: inslapen, anasilan:
beginnen te zwijgen, en Ned. aansnijden, aanheffen, aanvatten, aangrijpen.
Dat deze hypothese wel reden van bestaan heeft, blijkt, als we de
verbaalcomposita in verschillende Indogermaansche
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talen nagaan; dan treffen ons namelijk een groot aantal voorbeelden en ettelijke
1)
beteekenisovergangen, die de hier uitgesproken meening aannemelijk maken . We
zien dan, dat zich krachtens de materiëele beteekenis van het praeverbium een
resultatieve zin in de compositie kon ontwikkelen, die dan vaak in een
lineair-perfectief of momentaan-perfectief begrip is overgegaan, een overgang, die
blijkens de verschillende uit de voorbeelden sprekende nuances van het praeverbium
zeer geleidelijk is geweest. Tegelijkertijd bewijst echter een blik op die voorbeelden
ook, dat niet elk werkwoord door de compositie qua talis perfectieven zin heeft
gekregen; we hebben dan ook boven slechts op de mogelijkheid gewezen, dat door
de samenstelling met een prefix zich perfectiviteit kon ontwikkelen; of het nu bij de
verschillende composita in de verschillende Indogermaansche talen al dan niet
zoover gekomen is, dit heeft afgehangen van verschillende factoren: bij de
beoordeeling heeft men hier rekening te houden met de beteekenis van het simplex,
of die b.v. voor perfectiveering in het onderhavige geval vatbaar was, met de
mogelijkheid, dat het prefix in de compositie alleen zijn materiëele beteekenis is
blijven vertoonen, met de omgeving waarin het verbum in den context voorkomt en
de omstandigheden, waaronder de handeling plaats grijpt: elk bijzonder geval moet
dus op zich zelf worden getoetst. En hierbij heeft men dan ook nog het volgende in
het oog te houden: in een aantal gevallen kon een prefix in de samenstelling zijn
materiëele beteekenis min of meer verliezen en alleen perfectiveerende kracht gaan
vertoonen: uitbreiding van zijn gebied door analogiewerking moest hiervan het
noodzakelijk gevolg zijn en zoo kunnen we aannemen, dat een dergelijk

1)

Het is hier de plaats niet dit nader aan te toonen; den belangstellenden lezer verwijs ik hiervoor
naar mijn studie: Het prefix ga-gi-ge-, zijn geschiedenis en zijn invloed op de ‘Actionsart’ meer
bijzonder in het Oudnederfrankisch en het Oudsaksisch, Utrecht, Kemink & Zoon 1901, waar
ook andere punten, in dit opstel aangestipt, uitvoeriger behandeld zijn en de literatuur is
aangegeven.
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prefix dan ook voor werkwoorden werd gevoegd, waar het zijn oorspronkelijken,
materiëelen zin in aanmerking genomen, logisch niet op zijn plaats was. In het
Germaansch komen zulke kleurlooze perfectieve composita voor bij de werkwoorden
met ge- samengesteld.
Onder de Indogermaansche talen, waar de perfectiveering door prefixen het diepst
heeft wortel geschoten, het verschil in beteekenis tusschen perfectieve en
imperfectieve verba zich het sterkst heeft ontwikkeld, staat het Slavisch bovenaan.
Voor die taalgroep staat de perfectiveerende kracht der prefixen door duizenden
bewijsplaatsen onbetwistbaar vast en de studie van het Slavisch heeft er dan ook
toe geleid, dat de Germanisten hun aandacht op dit syntactisch verschijnsel hebben
gevestigd en begonnen zijn de Germaansche dialecten met 't oog hierop te
onderzoeken. Een opstel van Streitberg in 1889 verschenen in P.B.B. XV en
geschreven op initiatief van den Slavist Leskien, was in dit opzicht baanbrekend.
Streitberg onderzocht het Gotisch en toonde aan, dat vooral het prefix ga- (Ned.
ge-) in die taal de eigenschap bezat imperfectieve werkwoorden te perfectiveeren.
Hiermede nu was bewezen, dat ook het Germaansch het onderscheid kende
tusschen imperfectieve en perfectieve ‘actionsart’. En dat het dit onderscheid nog
tot op den huidigen dag bewaard heeft, wil ik voor het Nederlandsch nader trachten
aan te toonen. Ik scheid voor mijn onderzoek de werkwoorden in 3 categorieën:

I. Imperfectiva,
ook Durativa of Continuativa genoemd: ze duiden eenvoudig een handeling aan in
haar verloop, zonder meer. De werkwoorden, die tot deze groep behooren, zijn
oorspronkelijk bijna uitsluitend simplicia en deze kunnen door de compositie
resultatieve, lineair-perfectieve of momentaan-perfectieve beteekenis krijgen met
of zonder wijziging van hun materiëelen zin; slechts eenige niet voor perfectiveering
vatbare simplicia,
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d.z. die werkwoorden, wier inhoud zich tegen een bloote perfectiveering zonder
meer verzet, eischen in dat geval die verandering van beteekenis, welke dan door
het prefix veroorzaakt moet worden, als noodzakelijke voorwaarde.

II. Resultativa en Lineair-perfectiva,
oorspronkelijk bijna uitsluitend composita en wel zulke, waarbij het door de
samenstelling niet tot een momentane perfectiveering gekomen is, maar die
1. op het pad, dat van het duratief naar het perfectief begrip voert, halverwege
zijn blijven staan, en slechts naar 't oogenblik heenwijzen, waarop de handeling
zal voltooid zijn dus een nieuwe toestand intreedt, dat moment echter niet
insluiten;
2. de handeling aanduiden in hare ontwikkeling tot en met het oogenblik der
voltooiing, dus tot en met de bereiking van het eindpunt.
In de practijk zijn, zooals we boven opgemerkt hebben, het resultatief en het
lineair-perfectief begrip niet overal streng te scheiden: die begrippen loopen veeleer
in elkaar.

III. Perfectiva,
d.z. perfectiva momentanea (ingressiva en effectiva): die werkwoorden, welke het
oogenblik aangeven, waarop de handeling zoowel begonnen als voltooid is en dus
een nieuwe toestand intreedt. Hiertoe behooren
1. perfectiva simplicia, die verba, welke uit zich zelf perfectiefbeteekenis hebben;
ze zijn oorspronkelijk slechts weinig in getal;
2. perfectiva composita, die werkwoorden, welke door de samenstelling met
prefixen perfectief zijn geworden. De beteekenis van zoo'n verbum compositum
is dan het product van drie factoren: van den materiëelen inhoud van het
simplex, van dien van de praepositie en van de wij-
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ziging in de ‘actionsart’ door de enge verbinding van verbum en prefix ontstaan.
Nu kan het gebeuren, dat de materiëele beteekenis van het prefix in die mate
verzwakt is, dat na de samenstelling met het werkwoord, de materiëele inhoud
van het verbum compositum gelijk is gebleven aan dien van het simplex. In
dat geval is de verandering in de ‘actionsart’ het eenige resultaat en is de
praepositie bloot een middel tot uitdrukking der perfectiviteit geworden.
Als ik nu deze drie categorieën graphisch moest voorstellen, dan zou ik de duratieve
handeling aanduiden door een aan beide zijden onbegrensde rechte lijn, de
perfectieve door middel van een punt, de resultatieve door een aan beide zijden
begrensde lijn, waarvan men zich aan het denkbeeldig begin opstelt: het
aanvangspunt van de lijn b.v. A stelt het begin der handeling voor, de lijn zelf het
verloop, het eindpunt der lijn B het slot, dat men bij het begin als 't ware tegemoet
ziet. Of die heele afstand van A naar B nu echter werkelijk doorloopen zal worden
m.a.w. of het eindpunt der handeling ooit zal worden bereikt, ligt in het onzekere,
blijft in het verbaalbegrip dan ook onuitgedrukt. Alleen bij het lineair-perfectieve
werkwoord wordt de afstand van A naar B werkelijk afgelegd, wordt het eindpunt
der lijn zeker bereikt: het sluit dus én het verloop der handeling én het oogenblik
der voltooiing in zich.
We zullen nu achtereenvolgens eerst de onscheidbare, daarna de scheidbare
prefixen nagaan en zien, welken invloed ze op de ‘actionsart’ van het simplex
geoefend hebben, terwijl zich daarbij van zelf de gelegenheid zal voordoen te wijzen
op ettelijke consequenties, waardoor sommige verschijnselen, tot nu toe in de
grammatica's over het hoofd gezien of alleen maar genoemd zonder meer, hun
verklaring vinden.
Onder de prefixen, die in het Germaansch perfectiveerende kracht hebben
ontwikkeld, komt, zooals gezegd, het prefix

Taal en Letteren. Jaargang 13

519

ge- (O.s. gi-, ge-, Got. ga-) in de eerste plaats in aanmerking. Opmerkenswaardig
is hierbij, dat tevens geen prefix bij de samenstelling met verba zooveel van zijn
materiëele beteekenis heeft ingeboet. Alle andere praeverbia hebben minder
perfectiveerende kracht geoefend, maar ook meer van hun materiëelen inhoud
bewaard. De grondbeteekenis van dit prefix is ontegenzeggelijk ‘samen’: alle
Germaansche talen wijzen hierop; wat het Nederlandsch betreft, blijkt ze nog uit:
a. persoonsnamen als: Mnl. gevadere, gebroeder, gesuster, geswager (gesweer),
geneven, genichten, gemage, gevriende, geviande, gelieve, gevee, gelande,
geërve, gebuur, gegade, gelude, gelike, genanne, genoot, geselle, gesinde,
gespan, gespele, geverde; Nnl. gebroeders, gezusters, gelieven, ingeland,
gespeel, genoot, gebuur, gezel, gemaal.
b. collectiva als: Mnl. gesmide, gescer, gediet, gecrude, gebeen n. gebeente,
geberge n. geberchte, gestene n. gesteente, geseilte, gewormte, gesternte
enz.; Nnl. gepeupel, gespuis, gevolg, gedierte, gevogelte, gebeente, gebergte,
geboomte, gesteente, gesternte enz.
c. verba als: Mnl. gelesen, gegaderen, gerinnen, gespannen, getassen, getellen,
getreden, gevesten, gevoegen, gestaen (enen des); Nnl. gerinnen (in geronnen
1)
bloed) .
d. adjectiva, waar het begrip ‘samen’ overgaat in dat van ‘zijnde met, hebbende,
voorzien van,’ als Mnl. gewapen, gehaer, gegelt, gebaert, gehert, gehoet,
2)
geswert, getant, gecrone enz. ;

1)

2)

Wat deze drie groepen aangaat, kunnen we bij een vergelijking van het Middelnederlandsch
met het Nieuwnederlandsch, terloops opmerken, dat het aantal vertegenwoordigers der
persoonlijke concreta steeds kleiner geworden; dat der verba zelfs zoo goed als uitgestorven
is, maar dat daartegenover het prefix, wat de collectiefbeteekenis betreft, nieuwe levenskracht
heeft gekregen en daarbij de jongere formatie, die behalve het prefix het achtervoegsel -te
vereischt, de oudere zonder dat suffix, vrij wel heeft verdrongen.
Allengs schijnt deze wijze van woordvorming, die ook in andere Germaansche talen voorkomt,
in onbruik geraakt en in de jongere taal is zij geheel vervangen door die, welke behalve de
voorvoeging van ge-, achter het grondwoord nog den uitgang van het zwakke verleden
deelwoord verlangt. In het Mnl. staan beide nog naast elkaar. Klaarblijkelijk is de 2e categorie
ontstaan in navolging van verleden deelwoorden van denominatieve verba als Got. gasigljan:
van een zegel voorzien, gahamon: van een kleed voorzien; vervolgens heeft ze de eerste en
oudere categorie geheel verdrongen.
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gedaket, gedornet, gehaert, gehertet, gejaert, gehornet, gehuset, geleerst,
gelovert, georst, gepaert, geroct enz.; Nnl. gelaarsd, gespoord, gebrild,
breedgetakt, gerokt, gedast enz.
Hoe heeft zich nu uit die grondbeteekenis de perfectiveerende kracht kunnen
ontwikkelen? Ik stel mij dien gang zóó voor: het prefix met zijn oorspronkelijke
beteekenis van ‘vereeniging, samenvatting’, kon in de compositie met verba op een
punt in den loop der handeling wijzen, waarop door die handeling iets samen zou
zijn gebracht, de handeling dus zelf voltooid zou wezen, een andere toestand, die
van het samen zijn zou intreden. Uit die resultatieve beteekenis, vaak in de opvatting
tot een lineair-perfectieve geworden, kan zich dan allengs in een aantal daarvoor
gunstige gevallen de momentaan-perfectieve ontwikkeld hebben, doordien men als
't ware het eindpunt der handeling, dat eerst als het te verwachten resultaat, nog in
1)
het verschiet lag, zich bij voorbaat als reeds bereikt voorstelde . Ik wijs hier bij
gebrek aan Nederlandsche voorbeelden op het Gotisch, waar we kunnen opmerken,
hoe b.v. in het werkwoord galukan het begrip ‘zusammenschliessen’ zich ontwikkelt
tot dat van ‘fest-, zu-, verschliessen’, hoe in gafahan de beteekenis
‘zusammenfassen’ in die van ‘erfassen, ergreifen’ overgaat, terwijl ik den zin van
deze beide Gotische werkwoorden met opzet in het Hoogduitsch weergeef, omdat
het prefix ‘zusammen’ niet alleen zinverwant is met ga-, maar evenzoo ook
perfectiveerende kracht heeft ontwikkeld, hetgeen uit de gegeven vertalingen duidelijk
blijkt en bovendien met vele andere voorbeelden te staven is: men denke b.v. aan
zusammenbrechen, zusammenstürzen, zusammensinken e.d. Hoe

1)

Voor dien overgang van beteekenis vinden we een treffend analogon in het zinverwante
Oudindische sám en het synonieme Grieksche σύν, terwijl het Latijnsche com, dat hoogst
waarschijnlijk ook etymologisch met ga overeenstemt, in zijn toepassing en gebruik niet minder
duidelijk voor de waarschijnlijkheid van het aangewezen overgangsproces spreekt.
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zich naast den effectieven zin de ingressiefbeteekenis aan het prefix kan hebben
gehecht, zagen we boven.
En toen het nu eenmaal zoover gekomen was, dat op de hier en elders aangestipte
wijze uit de resultatiefbeteekenis der prefixen het perfectief begrip was ontstaan,
toen was het aan 't praeverbium ga-, gi-, ge- beschoren in het Germaansch het
middel tot perfectiveering bij uitnemendheid te worden (altijd relatief gesproken),
daar juist dit prefix, doordien het in verreweg de meeste gevallen zijn materiëele
beteekenis had ingeboet, in elk geval meer, veel meer dan de andere, praeverbia,
het meest geschikt was om van imperfectieve werkwoorden door middel der
compositie perfectiva te vormen, aangezien de beteekenis van het simplex, wat den
materiëelen inhoud betreft, dan overigens niet gewijzigd werd. Voorbeelden, waar
het prefix ge- duidelijk resultativeerend of perfectiveerend optreedt, zijn uit de
1)
verschillende oudere Germaansche talen gemakkelijk aan te voeren en uit die
voorbeelden blijkt, dat het prefix juist bij de gevallen met resultatieven of
lineair-perfectieven zin, veel meer van zijn oorspronkelijke beteekenis heeft bewaard
dan wanneer het perfectiveert, een waarneming, die volstrekt niet in strijd is met de
verklaring der perfectiveerende kracht uit de materiëele beteekenis, integendeel:
eerst heeft het prefix geresultativeerd en om dat te kunnen doen, moest de materiëele
beteekenis nog vrij

1)

Een enkel voorbeeld ter karakteriseering zij hier aangestipt uit het Gotisch: Het werkwoord
lisan: lezen, oogsten, is imperfectief; galisan: samenlezen, verzamelen, resultatief: het
beteekent immers ‘lezen met het doel alles bijeen te krijgen,’ de voltooiing der handeling ziet
men te gemoet. Hetzelfde geldt van garinnan: samenloopen, d.i. loopen met het doel ten
slotte bijeen te zullen zijn, samenstroomen.
Perfectief is garinnan daarentegen I Kor. 9.24 swa rinnaith ei garinnaith: loop zoo, dat gij met
loopen den eindpaal bereikt; een mooi voorbeeld: tegenover het duratieve simplex staat het
perfectieve compositum. Evenzoo Luc. 1.57 usfulnoda mel du bairan, jah gabar sunu: de tijd,
waarop zij de handeling van het baren zou verrichten, werd vervuld, en zij bracht een zoon
ter wereld. Evenzoo Luc. 8.10 ei saihvandans ni gasaihvaina: opdat zij ziende (d.i. hun
gezichtsorgaan gebruikende) niet zien (d.i. niets bemerken). Voor meer verwijs ik naar § 32
e.v. van mijn boek.
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duidelijk op den voorgrond treden; toen echter kwam het er alleen op aan, of de
aard der handeling en de omstandigheden, waaronder ze plaats greep, gedoogden
het resultaat, d.i. de voltooiing der handeling, bij voorbaat als reeds bereikt voor te
stellen: de materiëele beteekenis van het praeverbium, die feitelijk reeds haar dienst
gedaan had, trad bij dit proces eenigszins op den achtergrond, bij het eene prefix
meer, bij het andere minder, bij ge- zeer sterk, terwijl het nu allengs den schijn kon
krijgen, alsof aan het prefix als zoodanig perfectiveerende beteekenis kleefde; vooral
moest dit het geval zijn bij ge- ten gevolge van zijn grooter verlies aan materiëelen
inhoud en zoo kon het gebeuren, dat ge- als perfectiveerend prefix ten slotte voor
een aantal voor perfectiveering geschikte verba gezet werd, waar het oorspronkelijk
in het geheel niet thuis hoorde en waar het dan ook volstrekt geen materiëele
beteekenis vertoont.
Een en ander geldt in hoofdzaak slechts voor de oudere Germaansche dialecten:
de levende taal kent geen stilstand; nauwelijks heeft zich een beteekenis aan een
vorm gehecht, of er treden invloeden op, die allengs wijziging aanbrengen, hetzij
door uitbreiding, hetzij door inkrimping, door versterking of door verzwakking. Al
vroeg nu valt er een sterke verbleeking van de perfectiveerende beteekenis van het
prefix ge- te constateeren: reeds in het Gotisch treedt die kracht niet altijd meer
helder in het licht, daar doen zich reeds gevallen voor, waar het verschil tuschen
simplex en compositum al bijzonder klein is; de studie der Westgermaansche
dialecten toont aan, dat het verval steeds grooter wordt en ten slotte blijven in de
jongere taal, in het eene dialect meer, in het andere minder, slechts sporen van de
vroegere kracht van het prefix bestaan, terwijl van den anderen kant h e t s i m p l e x
naast zijn oorspronkelijk duratieve beteekenis ook
p e r f e c t i e v e n z i n g a a t v e r t o o n e n . Zóó vielen simplex en compositum
samen. Waar nu echter twee vormen aanwezig waren om denzelfden dienst
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te doen, daar moest de strijd om het bestaan intreden. Het eind was, dat in het
algemeen de vormen met ge- slechts in het participium praeteriti den strijd wonnen,
in de andere verbale vormen meest in onbruik geraakten en verdwenen. Dat nu
juist in het verleden deelwoord het prefix zich handhaafde, schijnt in het volgende
zijn verklaring te vinden. Op zichzelf beschouwd had het ook hier kunnen wegvallen.
Het participium praeteriti toch drukte aanvankelijk bloot een handeling in het
verledene uit, die dan door de toevoeging van het prefix als perfectief kon worden
voorgesteld. In het ge-participium vielen dus feitelijk het tijd-element, dat de
verbaalvorm bevatte en het oogenblik van de voltooiing der handeling, dat door het
prefix werd uitgedrukt, samen. Die samenval van ‘Zeitstufe’ en ‘Actionsart’ voerde
tot de verzwakking van het laatstgenoemde begrip en zoo kon het gebeuren, dat
ook het ge-participium ten slotte eenvoudig de in zich zelf afgesloten absolute
handeling in het verledene ging aanduiden, en dus het oogenblik van de voltooiing
der handeling in het verledene er niet meer door werd uitgedrukt. Bij dit proces
boette dus het prefix zijn oorspronkelijke kracht in, maar toch bleef het bewaard, en
1)
wel omdat de taal het noodig had ter wille der zoogenaamde ‘Formdifferenzierung’ :
zij vond in dat voorvoegsel een als aangewezen middel om waar anders onbepaalde
wijs en verleden deelwoord vaak klankwettelijk zouden zijn samengevallen, het
onderscheid in vorm te doen bewaard blijven. Men denke hier aan de sterke
werkwoorden, die tot de groep ‘geven, gaf, gaven, gegeven’ of tot de groep ‘dragen,
droeg, droegen, gedragen’ behooren, benevens aan de redupliceerende verba.
Zonder twijfel hebben ook woorden als Mnl. geleerst, gelovert e.d. (zie boven), die
nooit een infinitief naast zich gehad hebben, maar eerst naar analogie van het
verleden deelwoord, van nomina gevormd

1)

Het woord is van Paul (Principien der Sprachgeschichte).
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zijn, er op hun beurt weer toe bijgedragen, dat het prefix zich in het participium
handhaafde, toen het elders verloren ging. Deze beide factoren gaven m.i. den stoot
ten gunste van het behoud van het prefix. En allengs moest dit nu wel beschouwd
worden als tot de formatie van het verleden deelwoord te behooren, ging het, wat
zijn betrekking aangaat, dus geheel van de ‘actionsart’ op de ‘zeitstufe’ over en
kreeg het zoo een nieuwe functie, die van de voltooiing der absolute handeling te
constateeren. Het werd nu zelfs ook uitgebreid over die participia, welke wegens
hun beteekenis, oorspronkelijk nooit ge- hadden kunnen aannemen, de boven
besproken perfectieve, en niet voor perfectiveering vatbare duratieve simplicia.
Alleen daar, waar het werkwoord reeds met een der oorspronkelijk aan gesyntactisch verwante partikels zooals be-, er-, ont-, ver- was verbonden of met een
praepositie onscheidbaar was samengesteld, kreeg het geen plaats, hoewel het
ook hier zoo wel eens af en toe heeft getracht zijn heerschappij te vestigen. De
participia praeteriti gingen dus een nieuwe grammatische categorie uitmaken en
scheidden zich door het prefix formeel van de andere werkwoordelijke vormen af.
Die nieuwe kracht van het prefix de voltooiing der absolute handeling te kunnen
aangeven, heeft er zeer zeker toe bijgedragen, dat men er een tijdlang een middel
in is gaan zien om b.v. een futurum exactum of een plusquamperfectum uit te
drukken. Mij dunkt het middel lag voor de hand. Wanneer, als de samenhang het
veroorloofde, het praesens gebruikt kon worden om het futurum weer te geven (iets,
dat ook tegenwoordig nog gebeurt), dan moest men er als van zelf toe komen om,
waar de omgeving het toeliet, het futurum exactum door een praesens met ge- uit
te drukken immers door de samenstelling werd dan de handeling in de toekomst
als voleind voorgesteld; zoo kon men dan ook in het Mhd. zeggen: swenne iuwer
sun gewahset, der troestet iu den muot: wanneer uw zoon eenmaal volwassen zal
zijn, dan zal
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hij u tot een troost wezen. Op dezelfde wijze kon men door een praeteritum met gete gebruiken, de handeling recht duidelijk als in het verledene voltooid voorstellen:
men vergelijke b.v. Mnl. doe hi ghesprac dese woort, beval hi jonghen ende ouden,
dat si vigelien singhen souden: gesproken had. En al is nu feitelijk ook dit geoorspronkelijk niets anders dan het perfectiveerende (in de beide aangehaalde
voorbeelden komt die beteekenis nog wel eenigszins uit), het is, dunkt mij, niet te
boud om, in aanmerking genomen de allengs toenemende verzwakking der
perfectiveerende kracht van het prefix en het feit, dat het bloot de voltooiing der
absolute handeling ging aanduiden, te veronderstellen, dat men langzamerhand
het voorvoegsel in gevallen als deze niet meer als het perfectiveerende beschouwde
maar als een middel om een futurum exactum of een plusquamperfectum duidelijk
weer te geven. Al werd dus de relatieve ‘zeitstufe’ oorspronkelijk niet uitgedrukt en
moest deze uit den samenhang worden opgemaakt, het taalgevoel, dat die relatie
allengs verlangde, bracht ze er in en daar het gevoel voor de ‘actionsart’ tegelijkertijd
meer en meer verzwakte, kon men er toe komen in het prefix het kenmerk van de
voltooiing der absolute handeling te zien en het te gebruiken om de zoogenaamde
voltooide tijden te helpen vormen. Intusschen heeft deze functie van ge- nooit diep
wortel geschoten: naast de gevallen, waar het prefix ter uitdrukking van een futurum
exactum, een plusquamperfect of een perfect kan zijn aangewend, staan er nog
altijd meer, waar praesens en praeteritum zonder ge-, in het verband van den zin
de voltooide handeling moeten weergeven. En allerminst heeft het praeverbium
zich in dit opzicht kunnen handhaven: in de jongere taal is dit gebruik van ge- geheel
verdwenen. Dat de steeds toegenomen periphrase met hebben en zijn hiertoe zal
hebben bijgedragen, ligt voor de hand. Al de verschijnselen, tot nu toe besproken, vinden we o.a. in het Oudsaksisch,
een taal voor ons van het meeste belang,
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omdat het een gedeelte van den woordenschat heeft geleverd van het Nederlandsch.
Een nauwkeurig onderzoek van dat dialect heeft mij gebracht tot het formuleeren
van de volgende stellingen:
1. Het Oudsaksisch kent het onderscheid tusschen perfectieve en imperfectieve
‘actionsart.’
2. Perfectiva kunnen door samenstelling met het prefix gi- van imperfectiva
gevormd worden.
3. Bij een aantal werkwoorden is die perfectiveering door gi- nog duidelijk waar
te nemen, zij het dan ook, dat we soms bij diezelfde verba plaatsen aantreffen,
waaruit dooreenlooping van vormen en beteekenissen blijkt.
4. Het Oudsaksisch kent duratieve simplicia, die niet voor perfectiveering door givatbaar zijn: wesan (: wezen), libbian (: leven), haton (: haten) e.a.
5. Het Oudsaksisch kent perfectieve simplicia: bij een vergelijking met het Gotisch
valt intusschen op te merken, dat slechts findan (: vinden) en kuman (: komen) als
zoodanig geheel zuiver bewaard zijn: slechts van deze beide ontmoeten we geen
gi-compositum en een participium zonder het prefix; van geban (: geven) bestaat
reeds een deelwoord met gi-; werthan (: worden) vertoont een gi-compositum en
participia met en zonder gi-; brengian (: brengen), neman (: nemen) en quethan (:
zeggen) beginnen een verschuiving in beteekenis te ondergaan; latan (: laten) is
geen perfectief simplex meer.
6. De oorspronkelijk duratieve beteekenis van een simplex kan een verschuiving
ondergaan en zoodoende kan dit simplex naast den duratieven ook perfectieven
zin krijgen: soms zijn beide opvattingen mogelijk en zijn dus overgangsvormen waar
te nemen. Bij eenige van die werkwoorden, zoo bij fallan (: vallen), kopon (: koopen),
sweltan (: sterven), sterban (: sterven) ontbreekt een gi- compositum en ligt dus de
oorzaak van het verschijnsel voor de hand. Het laatstgenoemde simplex komt zelfs
alleen perfectief voor. Soms openbaart zich de verschuiving alleen in het aannemen
van ingressieve
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(geen effectieve) beteekenis naast de oorspronkelijk duratieve: dit is in het bijzonder
het geval bij werkwoorden van beweging als gangan (: gaan), faran (: gaan) e.d.,
ook bij sittian (: zitten) en standan (: staan).
7. De oorspronkelijk perfectieve beteekenis van een compositum kan een
verschuiving ondergaan en zoodoende kan dit compositum naast den perfectieven
ook duratieven zin krijgen: soms zijn beide opvattingen mogelijk en zijn dus
overgangsvormen waar te nemen.
8. Een aantal malen komt het compositum slechts duratief voor: de beteekenis
van het prefix is dan vaak duister: bij werkwoorden als gilobian (: gelooven), giunnian
(: gunnen) kan het reeds als een rudimentair orgaan beschouwd worden.
9. Bij een aantal composita is de materiëele beteekenis van het prefix nog min of
meer duidelijk voelbaar; deze composita zijn meest resultatief of lineair-perfectief.
10. Simplex en compositum komen soms met volkomen dezelfde beteekenis
voor: deze kan duratief maar ook perfectief zijn.
11. Waar het werkwoord biginnan (: beginnen) met een infinitief verbonden
voorkomt, heeft die infinitief steeds duratieve ‘actionsart’. De verbinding vormt een
ingressief begrip.
12. Het participium praeteriti heeft vrij regelmatig het prefix; toch komen bij 23
werkwoorden (durativa en perfectiva) nog vormen zonder gi- voor.
13. Het prefix kan in het Oudsaksisch af en toe zijn aangewend ter uitdrukking
van een futurum exactum, een plusquamperfect of een perfect: die overgang, wat
zijn betrekking aangaat, van de ‘actionsart’ op de ‘zeitstufe’ is door perfectieve
gi-vormen, die in het verband van den zin de beteekenis van een perfect, een
plusquamperfect of een futurum exactum nabijkwamen, in de hand gewerkt. Naast
de bedoelde gevallen staan er intusschen veel meer, waar praesens en praeteritum
zonder gi- in den samenhang de voltooide han-
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deling moeten weergeven, of waar periphrastische constructies gebruikt zijn. Zien wij nu, hoe het in het Middel- en Nieuwnederlandsch gesteld is. We kiezen
hiertoe eenige werkwoorden ter bespreking uit en wel zulke, die in het Oudsaksisch
op ons terrein het meest karakteristiek, dus het leerzaamst zijn. A priori kunnen we
een voortzetting verwachten van het ontwikkelingsproces. dat het Oudsaksisch
vertoont. H.A.J. VAN SWAAY.
(Wordt vervolgd).
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Kleine meedelingen over boekwerken.
Van den Vos Reynaerde, door F. Buitenrust Hettema en J.W. Muller. Zwolsche Herdrukken No. 18/20. - Zwolle, Tjeenk Willink. - f 1,40, geb.
f 1,90.
Dit stukje van de Zwolsche Herdrukken, die wel bekend zullen wezen aan de
beoefenaars van onze Letteren - bevat de Reynaert en wel alleen de tekst.
't Is het eerste stukje middelnederlands dat in deze uitgaven-serie verschijnt. Hoe
zullen daarbij de Aantekeningen en de Woordelijst, en de Inleiding wezen? Twee
mannen werken toch hierbij samen, ‘dont plusieurs se seront bien donnés de les
voir ensembles!’
Dit tekstdeeltje is uitgegeven naar het Comburgse handschrift, 't enig komplete
afschrift dat over is van de eerste bewerking van de Franse Reynaert-verhalen in
ons Nederlands. Er is er nog een, veel breder van ± 1375; en misschien zou men
de uitgave van Van Helten de derde kunnen noemen.
Het Comburgsche handschrift werd het eerst afgedrukt in 1812, door Groeter.
Deze afdruk is hoogst zelden te bekomen. Al mijn aanvragen in Bibliotheken, binnenen buitenlands, in België en Duitsland zelfs, - op de Leidse na - bleven zonder
resultaat.
De latere uitgaven van Grimm, van Willems, van Jonckbloet, van Martin, van Van
Helten - zijn allen meer of min kritiese teksten.
Als de Redaktie me plaats geeft, ga ik nog eens schrijven tegen die willekeurig
zogenaamd verbeterde teksten. Nu alleen dit: Volgens het Voorbericht is de hier
aangekondigde uitgave een diplomatieke afdruk. Dit geeft deze uitgave zeker de
voorkeur boven al de andere.
U.
F.
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L. Penning, Ons Oud-Nederland. De geschiedenis des Vaderlands van
de vroegste tijden tot op heden. Aan ons volk verhaald. - Rotterdam,
D.A. Damen. - f 9, - bij intekening.
Het Tijdschrift Taal en Letteren recenseert, naar de Red. mij mededeelt, historiese
werken in de regel niet. Toch is dit niet alleen een historiewerk: de auteur - als auteur
al bekend - wil een boek geven dat algemeen gelezen wordt, en daarbij met prentjes.
Wat Penning schreef wordt gelezen. Tot nog toe gaf hij uit over Zuid-Afrika: De
Ruiters van Zuid-Afrika. - De Scherpschutters van Zuid-Afrika. - De Helden van
Zuid-Afrika. - De Held van Spioenkop. - De Leeuw van Modderspruit. - Vredeburg.
Waarom werden deze werken veel gelezen? Omdat zij inhielden iets over onze
broeders in Zuid-Afrika? Natuurlik werkte dit mee. Maar toch - er werd zoveel over
hen geschreven. Zelfs door Zuid-Afrikaners zelf. En dit werd niet, verhoudingsgewijs,
zoveel gevraagd. Hoe komt het dan? Wel, omdat Penning - in v r i j v e e l , al is 't
niet in alles, de echte Zuid-Afrikaners verstaat, en wist te geven wat Afrikaans was;
en - tegelijk Nederlands!
Nu geeft hij Nederlands in zijn Ons Oud-Nederland. De geschiedenis des
Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden.
Toen ik 't eerste vel las, zei ik: o, o, wordt dat geen veelschrijver?
Nu ik 't doorgezien heb, zeg ik: 't is wel goed, 't is wat anders als tot nog toe, 't is
nieuw, altans.... Maar - we zullen 't vervolg afwachten.
U.
F.

Inhoud van tijdschriften.
De XXe Eeuw, October, 1903, o.a.: L. v a n D e y s s e l , Door helle en starre
Levenslente. - A l b e r t V e r w e y , Jacques Perk herdacht. - F r e d e r i k v a n
E e d e n , Gedichten. - L. v a n D e y s s e l , De gouden avond en witte morgen.
Vlaanderen, October, 1903, o.a.: S t i j n S t r e u v e l s , Dorpsgeheimen. P r o s p e r v a n L a n g e n d o n c k , Regenlucht.
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De Nieuwe Gids, November 1903, o.a.: J. H o r a A d e m a , Adèle van
Beukenrode. - W i l l e m K l o o s , Verzen. - J. D e M e e s t e r , Het aanzoek.
- W.F. G o u w e , Verzen.
De Gids, October en November, 1903, o.a.: J. E v e r t s J r ., Een arme. - P r o f .
H.J. P o l a k , Over Grieksche en Indische fabels. - S. S i m o n s , Indrukken
van Vondels Jephta op het Amsterdamsche tooneel. - G. v a n H u l z e n , In
hooge regionen. - H é l è n e L a p i d o t h - S w a r t h , Roemeensche
volksliederen en balladen. - M e v r . M.G. M u l l e r - L u l o f s , Sociale opleiding.
- P r o f . P a u l F r e d e r i c q , De Vlaamsche Studenten in de
Zuid-Nederlandsche letteren.
Elzevier, November, 1903, o.a.: J o h . W. B a k k e r , Het oude lied. - A.W., Nan.
Nederland, November, 1903, o.a.: M e v r . L a C h a p e l l e -R o o b o l , Onze
lieve buren. - V i r g i n i e L o v e l i n g , De Twistappel.
Tijdspiegel, November, 1903, o.a.: Dr. J. H e r d e r s c h e ê , ‘Roomsche
woorden’.
Boon's Geïllustreerd Magazijn, October, 1903, o. a,: A. C o n a n D o y l e ,
Geheime machten. - H e l e n a v a n D i j k , De beide J a n n e n . - J.T h .
H e i n s , Haar Luitenant.
Tijdschrift tot bevordering van de studie der Paedagogiek, October, 1903, o.a.:
J. v a n H o o r n , Het onderwijs in 't stellen.
Noord en Zuid, October. 1903, o.a.: E. R i j p m a , De wijze of modaliteit van
den zin. - J. V e r d o n c k , Euphemismen. - A. N a u t a , Het thema
‘Ondankbaarheid’ in de Letterkunde.
Dietsche Warande en Belfort, No. 9, 1903, o, a.: B a r o n B é t h u n e , Het graf
van Guido Gezelle. - J. P e r s i j n , Dr. Schaepman.
Volkskunde, Aflevering 7-8, 1903, o.a.: A. d e C o c k , Wormen en rupsen
bezweren en aflezen. - Spreekwoorden en zegswijzen, afkomstig van oude
gebruiken. - V i r g i n i e L o v e l i n g , Slechte Boeken. - A. d e C o c k , Het
‘exempel’ van den ondankbaren zoon. - Volksliederen. - F. v a n
V e e r d e g h e m , Over drinken en Dronken.
De Navorscher, No. 9, 1903, o.a.: Spelen-H o b b e z a k , Gezegden van de
gezanten ter vredeshandeling, te Nijmegen in 1678 gesloten. Buistelmaten,
Leedesupere.
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Nieuwe boeken.
A p o l (J.), De gouden poort, Radboud, Epimetheus. Het boek Jazion.
f 3,25, geb. f 4,25
B r i n k (M e l t . J.), Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands. Dl.
3-5 à geb. f 1,50
E e d e n (F r e d e r i k v a n ), De blijde wereld. Reden over mensch en
maatschappij. Versierd met houtsneden van Georg Rueter. Amsterdam, W.
Versluys. 8vo. (III, 376 blz.). f 2,50, geb. f 3,25
E i g e n h u i s , Stoere werkers. f 2,25, geb. f 2,80
F a l k l a n d (S.) (Herm. Heijermans Jr.), Kinderen. Drie tooneel-studies.
Amsterdam, S.L. van Looy. Kl.-8o. (III, 131 blz.). f 1, Het kind. - Het kamerschut. - ‘In de jonge Jan’.
H o v e n (T h é r è s e ), Moederschap. f 1,90, geb. f 2,40
H u l l e m a n (F r a n s ), Leven, f 1,90
K l e e r e k o p e r (A.B.), Het Hooglied. Zangen van liefde, Amsterdam, W.
Versluys. 8vo (64 blz.). f 1, K r i e n e n (C.), Karel Vermeer. Met 50 teekeningen. f 1,50, geb. f 1,90
L u m m e l 's (V a n ) meesterwerken, bevattende Smidsgezel-Bylthouwer en
Hopmansvrouw in 15 afl. à f 0,10
Q u e r i d o (I.), Menschenwee. Roman van het land. f 6,50, geb. f 7,75
S t e e n g r a c h t (H a n s ), Het eerste principe Een superieur verhaal.
Amsterdam, W. Versluys. 8o. (253 blz.). f 2,40, geb. f 3, S t e y n e n , Proletariers. f 2,40
V e r w e y (A l b e r t ), De kristaltwijg. Amsterdam, W. Versluys. 8vo. (132 blz.).
f 1,90, geb. f 2,50
- Luide toernooien. Amsterdam, W. Versluys. 8o. (331 blz.).
f 2,90, geb f 3,50
V o o y s (I s . P. d e ), Van de armen. Amsterdam, W. Versluys. 8vo (221 blz.).
f 2,25, geb. f 2,75
N a e f f (T o p ), 't Veulen. Geïllustreerd door Jan Sluyters. Amsterdam, H.J.W.
Becht. 8o. (VII, 317 blz. m. 8 pltn.). f 2,40, geb. f 2,90
D y s e r i n c k (Dr. J.), Dr. Nicolaas Beets. Met 7 portr., 8 pln, en 1 faces. f 2.50,
geb. f 2,90
Marialegenden (Middelnederlandsche), uitgeg. door Dr. C. de Vooys. Dl. II. f
3,50
B a r a b á s (Dr. A,), Goethes Wirkung in der Weltlitteratur-Goethe. Byron.
Madach. M. 1,50
H o l w e r d a (Prof. dr. A.E.J.), De hervorming van ons gymnasiaalen middelbaar
onderwijs. Leiden, Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill. 8o. (II. 25 blz.).
f 0,40
B l o y s v a n T r e s l o n g (J h r . C.), Darwinisme in de taal. f 0.25
B o e r n e r (Dr. O.), Bemerkungen zur Methode des neusprachlichen
Unterrichts. f 0,40
S k i z z e n lebender Sprachen. Herausg. von Vietor III. Dijkstra, Holländisch.
Phonetik. Grammatik. f 2,35
S c h e l t s v a n K l o o s t e r h u i s (B.), Het opkamertje van den onderwijzer.
Taalstudie voor de Hoofdacte. I, Staring
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Een onbekend gedicht van Jan van Hout?
Van den beroemden secretaris van Leiden, Jan van Hout, die er tijdens het beleg
zoo een belangrijke rol vervulde, zijn weinig werken tot ons gekomen. Buiten hetgeen
door Van der Aa in zijn Biographisch Woordenboek i.v. genoemd wordt, - en waarvan
men dan nog een vertaling ven Buchananus' Franciscanus et Fratres moet aftrekken,
1)
zooals Arnold het heeft aangetoond , - heb ik in den loop van mijn lecturen weinig
gedichten van van Hout aangetroffen: een ode ‘Op den Spieghel der Zeevaert wt
ghegheven by Luycas Waghenaer’ van 1588, in het werk van dien naam, en de
e

e

vertaling van het 5 en het 13 ‘kusje’ van Janus Secundus, ons in den Navorscher
van 1901 op blz. 461 en vgg. door Dr. P.C. Molhuysen meegedeeld, die op blz. 263
van dienzelfden jaargang beweert ‘dat er een compleete vertaling van Secundus'
Basia door Van Hout bestaan (heeft)’.
Van der Aa in het hoogergenoemd werk schrijft: ‘Op het raadhuis van Leyden
berust een octrooi, zonder datum waarbij aan Van Hout vergund wordt zijne poëzie
voor 15 jaren uit te geven. Of die uitgave heeft plaats gehad is onbekend; wij weten
alleen dat zij door den geleerden Janus Dousa is nagezien. Ook getuigt menig
register aldaar van zijne zucht voor de poëzij.’ Eenige jaren geleden nu, toen ik als
student

1)

Dietsche Warande. N.R. II. blz. 425.
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met mijn dissertatie doende was, zond mij de toenmalige archivaris van Leiden,
wijlen Dr. Ch.M. Dozy, een handschriftelijk gedicht, waarvan hij mij meedeelde dat
het door Van Hout gemaakt was, zonder dat hij mij eenig verder bewijs daarvoor
aangaf; terwijl het hem eveneens aan de gegevens ontbrak om den datum waarop
dit gedicht was geschreven te bepalen.
In mijn beoordeeling van Vermeylens boek Leven en Werken van Jonker Jan van
der Noot (Taal en Letteren, 1901), heb ik eenige regels uit dit gedicht meegedeeld,
zonder te onderzoeken of het vaderschap er van werkelijk aan van Hout kon
toegeschreven worden, belovende het mettertijd in zijn geheel uit te geven. Dit nu
doe ik hier, hopende daardoor de persoonlijkheid van Van Hout wat meer op den
voorgrond te plaatsen, en een bewijs te meer te voegen bij de vele die reeds
e

aantoonen met welke diepe overtuiging men op het einde van de 16 eeuw den
strijd tegen de schuimwoorden in het Nederlandsch had aangebonden.
De geschiedschrijvers van onze letterkunde, ik bedoel voornamelijk Jonckbloet
en Kalff, hebben Van Hout niet vermeld onder degenen die voor de taalzuivering in
die dagen in de bres sprongen. En dit is begrijpelijk, wanneer men rekening houdt
met de weinige door Van Hout nagelaten bewijsstukken, die hen daarvan op de
hoogte konden stellen, vooral daar die stukken niet voor het grijpen liggen. Het
eenige rechtstreeksche bewijs, als zou Van Hout in de richting van de taalzuivering
handelend of ten minste raadgevend zijn opgetreden, vind ik in zijn gedicht op de
invoering der October-markt in 1578, opgenomen in Orlers' Beschryvinge der Stadt
Leyden. Leyden, voor Andries Jansz. Cloeting tot Delf. Ende Abraham Commelijn
tot Leyden. 1641, waarin hij het volgende zegt:
Al est dat veel verfueien, uns duytsche Poëzi;
Volhert ghi in u werck: maect dat hem elck verwundert,
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Haer rijcke fraeyicheyt, in mate volget mi.
Tgetal der regelen, niet boven ga, twee hundert
Noch min dan anderhalf, zoo dichten veel, vermoorden
Guei zin, hier meest naer tracht, spreect Nederduytsche woorden.

Doch daarnaast vinden wij het oordeel van tijdgenooten, vooral dat van zijn intiemen
vriend Jan Van der Does, die hem meer dan eens lof toezwaait, omdat hij zijn
moedertaal zoo ernstig heeft beoefend. In de opdracht van den uitgever van Roemer
Visscher's ‘'t Lof van de Mutse en van een blaeuwe scheen, met nog andere
ghenoeghlicke Boerten ende Quicken’ van 1612 worden de volgende woorden van
Janus Dousa aangehaald:
Laet voir my Jan van Hout ons Vaderlandsche tael
Verrycken en 't gheluyt der Venusynsche Lieren
1)
Verdoven met 't ghesangh

En in het reeds vermelde artikel van Molhuysen lezen wij op blz. 471 in het gedicht
dat Dousa in Van Houts Album Amicorum plaatste het volgende:
. . . . . . . mair deur u geest ontwaickt
Men zal, alwaer Baldeez zijn hoornen zijn gekraickt
Zien enen nieu poëet met myrten thooft bedaiken
Niet in 't Latijn oft Wals, maer in onze moeders spraiken.
Droom' ick? of zij ick oick van dit zap nat gemaickt?
O, die d'Ausoonsche luijt in t'Duijts eerst hebt doen klinken,
O, die de ravens oick een swaents geluijt kost scincken,
Van u ist, dat ick ijet met Phoebus heb gemeen,
Van u ist, dat ick dorst De-Portes overstellen,
Van u ist, dat ick hauw mijn poëzij te leen,
Van u ist, dat ick derf mijn naem in uw blat spellen.

1)

Geciteerd door Dr. A.S. Kok. Van Dichters en Schrijvers I, blz. 29.
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Dousa bekent hier dus ronduit welken invloed Van Hout op hem gehad heeft, en
alhoewel wij niet uit het oog moeten verliezen dat wij hier met een lofdicht te doen
hebben en dat daarin ook aan de overdrijving haar rechtmatig deel toekomt, toch
valt het niet te ontkennen dat het ongetwijfeld een overwinning mag genoemd worden
èn van de overtuigingskracht van Van Hout, èn van het goede recht der moedertaal,
die zich hoe langer hoe meer deed gelden, dat hij een latinist als Dousa kon
overhalen niet alleen de noodzakelijkheid van het gebruik van het Nederlandsch in
te zien, doch dat hij hem ook kon aansporen die taal te beoefenen.
En indien wij in den ‘Toe-eygheningh Brief’ van den bekenden Nederduytschen
Helicon van 1610 er over hooren klagen hoe de meeste ‘Stadtschrijvers,
Rechtsgeleerde, Woordhouders, ende taelmannen’ zich nog niet van het gebruik
van schuimwoorden hebben kunnen ontdoen, dan moet daaronder Van Hout niet
gerekend worden. Bij hem gingen theorie en practijk hand in hand, wat men niet
altijd van de taalzuiveraars uit die dagen kan zeggen.
Hebben wij nu eenmaal Van Houts rol in dezen vastgesteld, dan kunnen wij ook
het onderhavige gedicht in zijn waar licht beschouwen, en dan zijn wij voorbereid
op de overeenkomst van zijn inhoud met de geestesrichting van Van Hout, die wij
hooger hebben leeren kennen. Zooals men zal zien is het opgedragen ‘Tot kuenraet
der Rechteren,’ d.i. Coenraad de Rechtere, Regtere of Regteren (cf. Van der Aa.
o.c. i.v.), die tot 1601 secretaris der Staten van Holland en West-Friesland was. In
Van Leeuwen. Batavia illustrata. 's Gravenhage, 1685, wordt hij op blz. 1460 als de
eerste secretaris dier Staten opgegeven, zonder vermelding echter wanneer hij dit
ambt aanvaard heeft. Het privilegie van Waghenaer's Teerste Deel Vande Spieghel
der Zeevaert, uitgave van 1584, is door hem onderteekend met den datum 7 Mey,
1580. Hij zal toen nog wel niet lang in den dienst der Staten geweest zijn, aangezien
en

wij weten dat tot den 19

April 1578 Cornelius
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Weellemans griffier van de Staten Generaal was en toen door twee secretarissen
1)
werd vervangen .
Dit gedicht behelst aan het slot een verzoek van den schrijver aan de Staten om
privilegie voor het uitgeven van zijn werken, en het is nog al kenschetsend den
dichter zijn onmacht te hooren bekennen en hem te hooren zeggen dat hij zich wel
aan grooter werk zou wagen, indien hij van de Staten het verlangde privilegie
bekwam, een tamelijk zonderlinge aanleiding die zijn dichten in de hand moest
werken. Wij zijn hier wel ver van den dichter bij Gods genade af, die in zichzelf de
inspiratie moet vinden, en staan hier heelemaal tegenover den gelegenheidsdichter,
die op de een of andere gebeurtenis, of op het verzoek van dezen of genen wacht
om zich aan het schrijven te zetten.
Daarenboven schijnen wij hier de vraag te hebben, in gebonden stijl opgesteld,
zooals het in die dagen dikwijls gebeurde, waarop dan het, volgens Van der Aa te
Leiden berustend octrooi het antwoord zou geweest zijn. Ware de datum van dit
laatste bekend, dan zouden wij misschien een bewijs te meer gehad hebben dat
voor het auteurschap van Van Hout pleit. Nu steunen wij op de bewering van den
Heer Dozy, op de omstandigheid dat, zooals Van der Aa zegt, menig register op
het Leidsche raadhuis van zijne zucht voor de poëzij getuigt en dat het bewuste
gedicht uit een register afkomstig is, op de wetenschap die wij hebben van Van
Houts te keer gaan tegen de geschuimde woorden, waarvan ook dit gedicht
getuigenis aflegt, en op de overeenkomst in spelling met andere geschriften waarvan
wij met zekerheid weten dat zij van de hand van Van Hout zijn: ue voor oe, u voor
o; tgunt voor tgeen, mer voor maar, enz. Wisten wij nog of er
vriendschapsbetrekkingen tusschen Van Hout en de Rechtere bestaan hebben,
dan zouden wij een argument meer kunnen doen gelden, terwijl nu slechts met

1)

Cf. Th. Juste. Histoire des Etats généraux des Pays-Bas. 1864. I, p. 179.
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heele groote waarschijnlijkheid het gedicht aan Van Hout kan worden toegeschreven.
In welk jaar nu dit gedicht tot stand kwam valt niet met juistheid te bepalen. Uit
e

de 16 eeuw dagteekent het in ieder geval, wat mij door de taal schijnt te worden
bewezen. Het feit om zich op het voorbeeld van Italië en Frankrijk te beroepen was
schering en inslag in dien tijd. Lezen wij niet reeds in de ‘corte beschryvinghe van
dincomste der Cameren van Retoryke’ voorkomende in de Spelen van Sinne....
ghespeelt.... binnen der Stadt van Andtwerpen op dLant-Juweel.... int Jaer ons
Heeren M.D.LXj.... tot Antwerpen bij M. Willem Silvius M.CCCCC.L.Xj.: ‘Hopende
dat wy eer langhen tijt sullen monsteren ende paragonneren moghen met onse
Poeten ghelijck Italien met haren Petrarcha ende Ariosto, Vranckrijck met Cl. Marot,
Ronssard, etc. tot vereeringhe der edeler Consten Retorica ende vercieringhe van
onse Nederlantsche tale?’ Later slechts, nogal veel later zelfs, wanneer onder den
invloed der Renaissance een nieuw geslacht van Nederlandsche schrijvers was
opgekomen, zou men ook onze taal naast het Italiaansch en het Fransch beginnen
te noemen; want dat wij een bloeiende middeleeuwsche letterkunde en dat wij zelfs
nog zoo heel lang niet geleden een Anna Bijns hadden aan te wijzen, dit scheen
men totaal vergeten. De omstandigheid dat hier ook op het voorbeeld van de
Nederlanders wordt opmerkzaam gemaakt, bewijst dat het gedicht uit de laatste
e

jaren der 16 eeuw moet stammen.
De twee uiterste datums overigens laten zich gemakkelijk bepalen: 1585 en 1601,
de eerste datum wordt aangegeven door vers 109: ‘Dantwerpsche (eylas)
omgeschoffierde maecht,’ dat op de overgave van Antwerpen door Marnix aan de
Spanjaarden slaat, terwijl de tweede wordt bepaald door het feit dat de Rechtere
tot in 1601 secretaris der Staten bleef, en dat hij dit nog was op het oogenblik dat
Van Hout het gedicht tot hem richtte, zooals blijkt uit vers 132. Het spreekt van zelf
dat wij uit het gebruik van den tegenwoordigen tijd
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in de verzen 110 en 112 niet moeten afleiden als sprak hij nog van levenden, doch
dat wij hierin niets anders dan het historisch presens moeten zien; immers Lucas
d'Heere schijnt volgens Van Mander in 1584 te zijn gestorven, en het lijdt geen twijfel
of het gedicht ontstond na de overgave van Antwerpen aan Parma. Met den
Antwerpschen Heyns kan zoowel Pieter Heyns bedoeld worden als diens zoon
Zacharias.
Men zou zich kunnen verwonderen hier noch den naam van Marnix, noch die van
Spieghel en Van Mander aan te treffen. Doch voor de beide eersten zullen wij moeten
aannemen dat dit met opzet is geschied: de een omdat hem de overgave van
Antwerpen door de Protestanten zeer kwalijk werd genomen, - en des te meer moet
van Hout hem dit euvel geduid hebben, hij die zoo krachtdadig Leiden tijdens het
roemrijke beleg had helpen verdedigen, - de ander misschien, omdat hij nog immer
geloovig Katholiek was gebleven. Wat van Mander betreft, hij begon eerst omstreeks
1600 werkelijk beroemd te worden, alhoewel reeds in 1597 zijn zoo verdienstelijke
Bucolica en Georgica waren verschenen. Alhoewel hier dus niets met zekerheid
kan worden uitgemaakt, toch dunkt het mij dat dit gedicht tusschen 1585 en 1595
tot stand kwam.
Wij hebben het hier letterlijk afgedrukt, alleen de verzen van vijf tot vijf genummerd.
Verdere uitweidingen over het stuk achtten wij overbodig, daar de lezer zelf er wel
zal uithalen wat er hem belangwekkends in voorkomt.

Tot Kuenraet der Rechteren.
Als ic de Rechter vrunt / te recht aanschou
Uns Nederlantsche spraec zoe cumt my rou
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Uyt sharten grund tot deur tgebeent gestreken
Jae zulcx ooc dat / my d'ogen dicwijl leken
5
Want zy, die niet dan aller eeren waert en es
Zoe schandelic veracht up dezer aerden es
Haer clederen zyn vuyl van vremde smetten
Al zijnz' in fraeyicheyt niet um vernetten
De heerelycke glants / die van haer strect
10
Eylaes mit zwarte wolcken wert bedect
Ende my myn hart mit druc zoe zeer deurtogen wert
Zoe dat zy stadelic myn voor d'ogen mert
En veel t'inwendelic my in tgedacht
Rechts of zy tot my de alzulke clacht
15
- Ach ach myn kinderkens en underdanen
U grot' unachtzaemheyt gezoute tranen
In overvloet my / uyten oogen dwingt
Um dat gy my manc creupel en verminct
Zelf achten wilt en niet en zuuct tontgraven
20
myn schatten groot myn heerlicheyt en gaven
en rycdummen die overvloedig zyn
in en by my o smart en grote pyn
Dees laet gy ungeacht en als unwaerdich
1)
In daerde zwart vergaen / en zyt meer vaerdich
25
Te bezigen vreemd' en uytheemsche talen
Dan unze eygen schatten voorts te halen
Of meyndij dat ic zo zeer unvoorzien
van woorden zy dat gy behoort te vlien
Tot ander Jae myn hatige geslachten
30
En haelens daer te leen / Ach myne machten
myn heerlicheyt en myn vulmaecten stant
Hue weynigh ach bij u luy es bekant
En es zy niet uytzinnigh al te malen
die tot gebuyren ver te leen wilt halen

1)

Misschien te lezen: zwack. Het geschrift is zeer onduidelijk en lastig om te ontcijferen.
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35
yet dat daer um zy met veel mueyten zweeft
en zuuckende zelfs in zyn huyzing heeft
Jae tgeen hy ziet vergaen en heel verdwynen
deur twangebruyc van hem en van den zynen
Es hy niet onbedacht die doch unnodich zuuct
40
Aen zulcken eeren hulpe die hem vluuct
Een fiel / en recht of hy niet conste derven
zyn' hulp' in tgeen hy zelf heeft op zijn erven
En of by hen gebrec bevonden waer
die vrunden heeft bewant in bluet zo naer
45
1)
Gelycken twee die als zy druvich dersten
Een muerlic hart biet mellic haerder bersten
En des te meer daermen deen bruer ziet wincken
Aanbiedende om des meer niet te schincken
Zijn ander bruer / al tgunt hy heeft van noot
50
waerhij niet gec, die zulke vruntschap vloot?
En denct gy niet dat tgint uyt vreemde talen
En daechlix leet men wederum zal halen
Van u dan ziet wat wegen zal u loon
Beschaemtheyt groot / veel lasters smaet en hoon
55
Dan zullen zy haer diensten my verwyten
En voer een mancken bedelaer becryten
Becryten my / my die uluy verboot
Van hem te leenen waerden cleyn of groot
Mijn woorden vaet in tguede neemt tvermanen
60
De naersticheyt ziet van dItalianen
Die eeuwen drie / hier hebben in gewaect
2)
En haerluy muederstael zoe groot gemaect
Dat zy by hulp van dees die naerstich screven
dezelve tael zoe hooch hebben verheven
65
tot dat haer hooft den hemel const deurstrycken
zoe dat zy nu dies derren wel gelycken

1)
2)

Hs. ‘dursten’.
Er boven staat ‘rijc’ zonder dat het andere woord doorstreept is.
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tlatijn en griex die deen den ander brueder zyn
En van de rest der ander tungen mueder zyn.
Ziet haer petrarch' Bocacio en Dante
70
Haer Ariost - leest Bembo Cavalcante
en Artinum - Messire Sannasaer
haer zuete pen aenmerct nu licht dan zwaer
aenziet hue haer zuetvlueyende funteynen
nu maken vreucht / dan dat de ogen weynen
75
haer hoofden zach men nu eerelic verchieren
mit Phobos croon den telgh van Lauwerieren
den schoonsten crans van alledander cranssen.
- Naer dees tgezicht wilt keren op ten franssen /
En ziet hue zy / haer tael in weynich jaren
80
verbeterden en consten zeer vermaren
Marot die sluuch den grunt van dit gebout
daer op dat voorts gesteenten zilver gout
1)
Ronsard / Bayf. D'antels des Portes / Mans
Jodel Garnier en menich ander Frans
85
hebben gewracht in consten alzo aerdich
Dat zy den crans der zonnen ooc zyn waerdich
- Dit ziende wert mit weemuet mynen crop
zwanger gemaect / Daerumme hout doch op
t'ontchieren mij mit ander vogels pluymen
90
mer al unnut - dees haestich wilt wech schuymen
smyt van U maect u quyt als dat behoorden
de vremde fransche spaensch' en Roomsche woorden
En wilt daer voor in myn schatkamer gaen
Daer gy tot u geryf zult vinden staen
95
mijn Rijcdommen dees wilt voor u untsluyten
En brengt in tlicht tgeen dat lang lach in muyten
zuuct ooc myn eer / gebruyct u eygen guet

1)

In 't hs. staat ‘D'antels’, waarmede meer dan waarschijnlijk een zekere Des Autels wordt
bedoeld, een weinig bekend man, die in de vorming van de Fransche taal der 16e eeuw een
zekere rol heeft gespeeld. (Zie: Petit de Juleville. Hist. de la langue et de la littérature française.
III. p. 763).
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Zo loont my weer / dat ic u heb gevuet
als myn lant es geuuffent draechtet lauren
100
In spyt van twreet tvernielen vander mauren
Dan zult gyt zien eer dan gys had gelooft
In heerlicheyt um hooch my dragen thooft
En vint gy gans tgeryf niet in myn zalen
Tgebrec moecht gy tot mynen brueder halen
105
mijn brueder die / met tstroomen van zyn Ryn
tot onzen dranc verheucht uns mit zyn wyn
Dees dienst betoont het lant daer gy geboren wert
aenmerct den vlyt van mynen zoon den corenhert
Dantwerpsche (eylas) omgeschoffierde maecht
110
my bystant duet mit haren Heyns. En hacht
De stat van Gent tot mywaert wert ooc milder
Dees vuet my op Lucas de Heer den schilder
Dus kinderkens zoe gy myn druc wilt dra bevreden
Poocht u aldees haer vueten stappen nae te treden.
115
- O Rechter vrunt zint dat ic heb gehoort
dees drueve clacht dat claeghelicke woort
uns mueders hooch geeert zoe was ic pogelic
hier in te duen al tgunt dat my was mogelic
En heb gezocht in duytsche Poezien
120
my tueffenen / verslytende die ny
die tyen die ic mercke dat by velen
verquistet zyn / mit drincken tuysschen spelen
zint heb ic my / bemueyt mit het geblaes
van een dun riet / daer op ic sumtyts raes
125
myn beuselkens / wat grote en zwaer zaken
ic hemluy die veel clucker zin laet maken
De crachten vuel ic noch in my te zwac
dan um myn schuer te laen mit zwarer pac
des zoud' ic oec mijn macht an zwaerder dingen
130
sumtyts bepruven zoe myn vaerdich zingen
by hen die elck een kent voor des lants staten
wiens heymenis gy draecht / waer tuegelaten
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niet dat tot gout of schat strect myn begeer
mer dat my mocht geschien alzulke eer
135
vergunnende my oorlof mit haer brieven
dat als zoe my zal duncken en gelieven
In Prent ic mocht uytgeven en dien drucken
(Ten zyn mer beuzelen) zo daue stucken
Als ic gemaect heb en voortsaen mach maken
140
Twert ic gebeen um daer tue te geraken.
Dr. MARTEN RUDELSHEIM.

Antwerpen, Augustus 1903.
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Psychologische taalwetenschap.
Vervolg en slot van pag. 423.
II.
Eerste gedeelte. De denkende mensch.
Getrouw aan wat hij op het Amsterdamsche Congres (Verslag blz. 123) ‘de juistere
richting van de wetenschap zijner keuze’ noemde, tracht Dr. Hoogvliet nu in dit
eerste gedeelte ‘de psichische faktoren der taal’ onder de oogen te zien, ‘het
psichische element in de taal meer tot zijn recht te doen komen.’ (Ibidem, blz.
120-121). Hiertoe stonden hem drie wegen open:
De rationeele psychologie.
De experimenteele psychologie.
En de pathologische psychologie.
1)
Tot verduidelijking over elk een enkel woord .

1)

Ik heb hier niet getracht een systematische indeeling te geven der huidige psychologische
wetenschappen. Mijn doel was praktisch. Ik wilde aan hen, die er belang in stellen,
mededeelen, bij welke verschillende firma's zij hun materiaal kunnen betrekken. Want er is
nog geen groothandelaar in taalpsychologie, er is nog geen kantoor, waar men voor alles
terecht kan. Zeker Wundt heeft al veel kleine grossiertjes overbodig gemaakt, maar gelijk
men in mijn volgende artikelen zal kunnen merken, hij heeft op-verre-na nog niet alles.
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D e r a t i o n e e l e p s y c h o l o g i e heeft de oudste brieven, zij steunt op
zelf-observatie door het bewustzijn, en omdat zij alleen die getuigenissen van het
bewustzijn gebruikt, die elk verstandelijk mensch met eenige opmerkzaamheid bij
zich zelf kan waarnemen, zijn hare conclusies even zeker als algemeen, voor ieder
die niet in het universeel scepticisme wil vervallen.
Toch wordt deze methode gevaarlijk, wanneer men zich te ver van de onmiddelijke
getuigenis van het bewustzijn waagt, door redeneering aan redeneering te schakelen,
zonder nog voeling te houden met de feiten, m.a.w. als zij in metaphysieke
psychologie overgaat. Aan dit gevaar is dan ook geen der scholen, die uitsluitend
de rationeele psychologie beoefenden, geheel en al ontsnapt.
Voorbeelden zijn Descartes en Spinoza, Condillac en Kant.
Van belang voor de taal zijn vooral:
John Locke, An Essay concerning human understanding, Book III, of Words.
Berkeley, The principles of human knowledge, Introduction.
Leibniz, Nouveaux Essais, Livre III, Des Mots.
Een overgang tot de experimenteele psychologie vormen de Engelsche
Associatie-mannen en de school van Herbart. Uit Herbarts school waren de beide
voormannen Steinthal en Lazarus, wier invloed op de taalpsychologie toch wel aan
ieder bekend zal zijn.
Volstrekt brekend met alle ervaring en in zinlooze metaphysiek ontaard: Hegel
en zijn epigonen. Ten slotte Schopenhauer, Hartmann en Nietzsche.
Ouder dan een van deze richtingen is de peripatetische. Door Aristoteles opgezet,
door Thomas van Aquino met den Augustijnschen Plato verzoend, door Suarez
vervolledigd, is zij thans maar al te veel op den achtergrond gedrongen. Wie hare
leerstellingen voor alvolmaakt uitgaf zou blijk geven de andere scholen niet te
kennen; maar wie haar niet kent, kan er zeker van zijn uit geene der andere deze
leemte te kunnen aanvullen.
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Eene heldere, haast populaire en toch zeer vertrouwbare uiteenzetting vindt men
in Is. Vogels, Vraagstukken der zielkunde, 3 dunne deeltjes. Amsterdam 1898, 1900,
1902. Belangrijk voor de taalpsychologie zijn nog uit de scholastieke Logica de
hoofdstukken: De terminorum proprietatibus, De aequivocatione enz.
De e x p e r i m e n t e e l e p s y c h o l o g i e is pas van onzen tijd en aanvankelijk bij
uitstek door Duitschers beoefend. In Weber en Fechner voorbereid, werd zij door
W i l h e l m W u n d t uitgewerkt tot een machtig systeem, voor een groot deel door
scherzinnige proeven gestaafd en zoo tot den rang van wetenschap verheven.
Zonder de innerlijke waarneming te verwaarloozen, immers ten slotte rust op haar
1)
deze heele methode , is het toch hare hoofdbezigheid:
o

1 . De innerlijke waarneming te onderwerpen aan de controle der proeven, door
de uiterlijke inwerkingen willekeurig maar stelselmatig te doen verschillen, en dan
te zien in hoever nu de innerlijke waarneming overeenstemt met de striktgewetene
werkelijkheid. (Physiologische Psychologie).
o

2 . De proeven te benuttigen, die de geschiedenis der menscheid voor ons
genomen heeft, in den ontwikkelingsgang van taal, mythe en zeden, die toch, gelijk
wij voor de taal reeds aantoonden, eene aaneenschakeling is van individueele
2)
psychische feiten. (Völkerpsychologie heet dit dus ten onrechte).
Om deze wetenschap te waardeeren, moet men Wundt zelf lezen. De ‘Grundzüge
der Physiologischen Psychologie’ en zijn ‘Völkerpsychologie’ waarvan tot nog toe
alleen de twee eerste banden over de taal verschenen zijn.

1)
2)

Wundt. Logik II, blz. 482 vlgd.
Zie L. Sütterlin, Das Wesen der Sprachlichen Gebilde, Heidelberg, 1902, blz. 1.
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Zich aan deze aansluitend en toch min of meer er buiten staat de V e r g e l i j k e n d e
P s y c h o l o g i e , wel het meest door de Darwinistische hypothese tot krachtige
werkzaamheid gespoord. Men kan ze gevoegelijk verdeelen in:
o

1 . de Dierenpsychologie. Hierin maakte zich vooral verdienstelijk Erich Wasmann.
Zijne meer dan honderd grootere en kleinere geschriften zijn even rijk aan
zelfstandige onderzoekingen als nuttig door de methodische critiek, die hij op de
phantastische theorieën zijner collega's zoo scherpzinnig weet uit te oefenen.
Voor de taalpsychologie komen vooral in aanmerking zijne:
Vergleichende Studien über das Seelenleben der Ameisen und der höhern Thiere.
te

2 Aufl. Freiburg im/Br. 1899, en Die psychischen Fähigheiten der Ameisen.
Zoölogica. Heft 26. 1899.
o

2 . De Kinderpsychologie, waarvoor van Duitsche zijde Preyer, van den Franschen
kant Perez moet genoemd worden.
Voor de taal oriënteert men zich het best in Dr. E. Meumann, Die Sprache des
Kindes, Zürich, 1903; die bovendien aangeeft, waar men over de afzonderlijke
punten nadere bijzonderheden vinden kan.
o

3 . De Psychologie der onbeschaafde volken. Uit den aard der zaak is dit een
vak, dat in z'n algemeenheid pas kan beoefend worden als vele degelijke
detail-studiën zijn bijeengebracht.
Voor de taal is belangrijk:
nd

James Byrne, General Principles of the Structure of language, 2 vol. 2

ed.

2

London 1892, verder G.v.d. Gabelenz, Die Sprachwissenschaft , blz. 385-476, F.N.
Finck, Der deutsche Sprachbau, Marburg 1899 en zijn reeds genoemde ‘Klassifikation
der Sprachen’.
Ten slotte: d e p a t h o l o g i s c h e p s y c h o l o g i e . Deze stamt eveneens pas uit
de

de tweede helft der 19
Moreau

eeuw, en in tegenstelling met de vorige vooral uit Frankrijk,
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de Tours, Maine de Biran en Durand de Gros waren hier de voorloopers. Op hun
voetspoor volgde ca 1880 een heele schaar van verdienstelijke mannen: Ribot,
Despine, Paul Richer, Ch. Richet, Binet, Féré, Bernheim, enz. Maar pas in 1889
1)
kon P i e r r e J a n e t met zijn magistraal boek over L'automatisme psychologique,
voor zich en de zijnen eene eereplaats onder de wetenschappen opeischen.
In tegenstelling met Wundt, bij wien de metaphysica zijner voluntaristische
leerstellingen ons toch tusschen al de feiten door blijft tegengluren, en die zich de
weelde veroorlooft er behalve zijne psychologie nog eene eigen logica, een ethica
en ik weet al niet wat op na te houden;
In tegenstelling met vele psychiaters ook, die nu ze hun taak van lijfarts tot
zielsdokter verheven zien, met dien titel ook al de kennissen meenen te hebben
geërfd, die noodig zijn om degelijk psychologie te drijven;
In tegenstelling met allen, die praten over dingen, waar ze toch heusch geen
verstand van hebben;
Bepaalt Pierre Janet zich bij dat, wat hij wis en zeker onder de oogen heeft: les
formes inférieures de l'activité humaine. Zonder vrees voor blaam ontleent hij aan
de gewone eeuwenoude opvatting van allen de zekere hoofdbegrippen der rationeele
psychologie omtrent les formes supérieures: het onzinnelijk verstand en den vrijen
wil, zonder zich hieromtrent in metaphysieke beschouwingen te verdiepen.
Hij zet van zich af alle min of meer waarschijnlijke theorieën omtrent physiologische
functies en localisaties, en zoo treedt hij de feiten tegemoet, die hem als psychiater
onder de oogen komen.
De wetten der ziekte zijn dezelfde als die van het gezonde leven, alleen met dit
verschil dat in normalen toestand alles harmonisch samenwerkt, in abnormale
gevallen daarentegen sommige krachten zich overmatig versterken, andere onmatig

1)

Niet te verwarren met zijn oom Paul Janet en z'n broer Jules.
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verzwakken. Dit groote beginsel door Claude Bernard eerst in de physiologische
verschijnselen geconstateerd, geldt in het psychische eveneens. Maar dan zijn
psychische ziekten ook uitnemend geschikte experimenten voor de psychologie.
Dáár toch zien wij in sommige gevallen alle krachten tot volstrekte onmacht
gedoemd, en kan de bedreven psychiater willekeurig de eene na de andere tot
werking prikkelen, om zoo uit die eenvoudige werking door geen enkele andere
gekruist, den eigenlijken aard dier kracht te bepalen.
Omgekeerd ontbreekt bij den patiënt bijwijlen slechts ééne primaire kracht, terwijl
alle andere op zich ongedeerd zijn. Dan is de gelegenheid gunstig, om na te gaan,
in welke gecompliceerde zielsverrichtingen de kracht (die hij boven in haren aard
heeft leeren kennen) medewerkt, en hoe ze daarin betrokken is.
Na zoo de afzonderlijke krachten te hebben opgespoord en gekenschetst, kan
hij nu door een vernuftige keuze van omstandigheden ze twee aan twee laten
samengaan, of ze twee aan twee buiten werking stellen, om zoo door proef en
tegenproef met zekerheid hunne resultante vast te stellen.
Dóórdringend ten slotte tot het altijd meer gecompliceerde zieleleven, vermag hij
het bij de immer vorderende genezing zijner patiënten, de toenemende harmonie
dier formes inférieures op den voet te volgen, om ze zoo ten slotte te vergelijken
met de formes supérieures, en een zeer waarschijnlijke hypothese op te bouwen
omtrent de samenwerking van beide.
Deze wetenschap kan men volgens mijn ondervinding nergens zoo logisch en
degelijk vinden uiteengezet dan bij Pierre Janet in het aangehaalde boek. Jammer
dat hij sindsdien zich met ‘Einzeldarstellungen’ tevredenstelt, het systematiseeren
der nieuwe feiten waarin hij toch zoo'n machtig talent heeft doen blijken aan minder
begaafde leerlingen overlaat, en bij de latere oplagen zijn hoofdwerk telkens
onveranderd
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1)

laat afdrukken . Van bijzonder belang voor de taal zijn de studie der suggestie, het
automatisch schrijven (ook der media, want ik reken de spiritistische psychologie
niet zonder reden tot de pathologische) en de studie der spraakstoringen. (Rijk
materiaal bij A. Liebmann, Die Sprachstörungen geistig zurückgebliebener Kinder,
Berlin 1901, Die Sprache der Geisteskranken, Halle 1903 van denzelfden en J.
Séglas, Des troubles du langage chez les aliénés, Paris 1892).
Een bij- of nevenvak, dat ons nog bizonder aangaat is: de studie der aphasie. Dit
verschijnsel door Broca eerst wetenschappelijk verklaard, werd door Charcot in
Frankrijk, Kussmaul en Wernicke in Duitschland in den breede beschreven, en voor
de taalwetenschap wel het gemakkelijkst en toch degelijk behandeld bij G. Ballet,
Le langage intérieur et les diverses formes de l'aphasie, Paris 1886. De latere
onderzoekingen vindt men zoowat bijeengebracht door Störring in 't reeds genoemde
boek, blz. 110-182. Later hierover meer.
Dit zijn dan op den huidigen dag de drie hoofdstroomingen op de wijde zee van
Psychologia, waar Dr. Hoogvliet nu met zijn taalbootje kwam spelevaren. Met
onbevaren volk is 't slecht zeilen, zegt het spreekwoord; en ik weet dan ook van
anderen, dat ik niet de eenige ben, die bij dit tochtje op het nieuwe jacht: Lingua,
herhaaldelijk over de nukken van stuurman wist te klagen.
Want niet alleen zijn we nooit in 't vaarwater gekomen, dat onze Lingua toch het
voorspoedigst naar het overliggende land der Waarheid had gevoerd; maar op den
stroom, waar we waren, daar zwalkten we nog zoo ongemanierd heen en weer, nu
weer eens in de branding en dan weer in volle zee, dat het wel gedaan scheen om
te zien: wie er nu toch niet zeeziek zou worden. Luister.

1)

Eene latere ‘Gesamtdarstellung’ vindt men o.a. in: G. Störring. Vorlesungen über
Psychopathologie. Leipzig 1900. Veel minder degelijk dan Janet, maar met nieuwe feiten.
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‘De verkeerde denkbeelden, die omtrent kwestiën van taal bij verreweg de meeste
menschen voorkomen, ontstaan voor het grootste gedeelte hierdoor, dat men in
allerlei opzichten het volbewuste denken in de elementaire taalwerkingen wil laten
optreden. Naar onze overtuiging is dit ten eenen male ongeoorloofd. De eigenlijke
spraakkunstige elementen in de taal vallen o.i. geheel binnen het gebied van het
niet- of halfbewuste menschelijke denken.’ (p. 33-34).
Op eenige onnauwkeurigheid van uitdrukking na, onderschrijven wij deze meening
volgaarne, en wij maken ons zelfs sterk ze verderop tot een bewezen waarheid te
stempelen.
Maar hoe is het nu toch mogelijk dat Dr. Hoogvliet ook omtrent het niet- of
halfbewuste denken u i t s l u i t e n d opheldering ging zoeken bij de rationeele
psychologie, die toch steunt op de loutere gegevens van het vol-bewuste denken?
't Was toch juist de groote verdienste der beide nieuwere scholen, dat zij ons
uitsluitsel gaven omtrent de on- of liever onderbewuste psychische feiten, door de
vroegere scholen (denk vooral aan Hartmann) slechts bepoëtiseerd uit de
nevelachtige verte.
Dr. H. meende hen blijkbaar te kunnen missen. Ziehier wat hij ons biedt.
Eerst een beschouwinkie over de zintuigen, misschien wel met opzet wat vaag
gehouden om er het even wazige begrippen- schiftingstoestel gemakkelijker mee
te kunnen vergelijken.
Dan eenige dogma's over ikheid ter inleiding van een contaminatievorm uit den
1)
tegenstand der zinnelijk-waarneembare dingen van Spencer en de Hemmungen
der Vorstellungen van Herbart.
2)
Plus nog eene definitie van den wil naar Schopenhauer vrij gevolgd.

1)
2)

Principles of Psychology, II § 347.
Die Welt als Wille und Vorstellung. Bnd. I § 38.
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1)

Ziedaar het eerste hoofdstuk .
Dàn komt eigenlijk het voornaamste. Stel u voor: De Platonische ideeën, de
Plotinische ϰόσμος νοητός, en het Weltbegriff van Avenarius worden - als drie
lantaarnplaatjes op elkander gelegd - samen in den tooverlantaren gezet, en wat
zien we? De gekleurde plaat tusschen blz. 18 en 19 komt onze verbeelding te hulp,
en de tekst van blz. 10-23 en verder passim, geeft den uitleg voor ons verstand.
Maar zit in de denkbeelden van Plato, Plotinus en Avenarius dan niets goeds?
Och jawel; 't ligt er maar aan hoe je ze combineert natuurlijk. Trouwens in hoeverre
deze ficties beantwoorden aan de werkelijkheid zal later bij hare toepassing op de
taal worden besproken.
Bovendien staan er tusschen al die vage wisselwerkingen van zinnelijke en
niet-zinnelijke wereldvoorstelling verschillende zeer juiste en ware opmerkingen als
b.v. op blz. 16 en 17. Maar het geheel lijkt toch veel meer op het gezichtsveld van
een kaleidoskoop, dan op een helderen kring van concentrische gedachten.
Het derde hoofdstuk handelt over voorstelling, begrip en gedachte.
De definitie der voorstellingen is die van Herbart.
De opvatting der gedachte als een oordeel is van Benno Erdmann, Logik I,
Elementarlehre 1892, blz. 1 (zie ook W. Schuppe, Grundriss der Erkenntnistheorie
und Logik, Berlin 1894, blz. 43-48).
En de definitie van oordeel weer in Herbartschen zin.
De verdeelingen van voorstellingen en gedachten hebben het ongerief dat het
ééne deel voortdurend in het andere overgrijpt. Het divide et impera op de
paedagogie toegepast

1)

Z'n bronnen geeft Dr. H. nooit op. Als ik dus, nu en zoo het heele boek door, erbij zal trachten
op te geven, waar men de telkens besproken stellingen kan terugvinden, zal dit misschien
bijwijlen ook nieuws zijn voor Dr. H. zelf. Maar in elk geval zal ons die vergelijking tot juistere
waardeering dienen.
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wordt hier dan ook door de feiten weerlegd, maar zoo'n weerlegging is doodend
voor de feiten.
Een strenge definitie van begrip zoeken wij te vergeefs. Wel krijgen we de
onbetwistbare stelling te hooren, dat ‘de begrippen van den hoogsten rang voor hun
vorming de medewerking behoeven van een eenvormige kracht, die boven de
waarnemingen staat en geest of denkvermogen genoemd wordt,’ maar daaromheen
staan weer zulke stoute ficties, dat onze bevrediging oogenblikkelijk voor strenge
waakzaamheid wijkt.
Blz. 29 brengt ons eene kleine verhandeling over geest en bewustzijn, waarbij
wij ook aanstonds de noot op blz. 91 moeten opslaan en voor den term ziel terug
moeten naar blz. IX.
Dat Dr. H. ‘het inwendig gevoelsvermogen’ met den naam van ziel betitelt, kan
ik onmogelijk billijken. Ten gevolge van de Christelijke geloofswaarheden (veel meer
dan door Duitschen invloed) heeft dit woord in de wijsgeerige en wetenschappelijke
taal nu eenmaal de vastomschreven beteekenis van: menschelijk levensbeginsel,
waarvan verstand, wil en gemoed te gader, de verschillende openbaringen zijn. En
nu moge de niet-wetenschappelijke taal in staande uitdrukkingen en samenstellingen
het woord ziel dikwijls (volstrekt niet altijd, zie v. Dale) in de beteekenis van gemoed
bezigen; dit zijn twee feiten als bergtoppen naast elkander, wier nivelleering als
eigenmachtige Maszregelung mag worden gewraakt.
De nu volgende definities van geest, gevoelsvermogen en bewustzijn ontleenen
hun opzet waarschijnlijk aan 't bekende beeld van Schopenhauer (l. l. II Cap. 19).
‘Die Wurzel stellt den Wille, die Krone den Intellect vor, und der Indifferenzpunkt
beider, der Wurzelstock, wäre das I c h welches, als gemeinschaftlicher Endpunkt,
beiden angehört. Dieses Ich ist das pro tempore identische Subject des Erkennens
und Wollen.... der zeitliche Anfangs- und Anknüpfungspunkt
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der gesamten Erscheinung.’ Moge in deze bepalingen nog eene enkele onjuistheid
schuilen, sprekend zijn ze in elk geval.
Zeer ongunstig steekt dan hierbij ook af de verdeeling der zielsfunctiën, die Dr.
H. uit eigen koker bijbrengt:
6 functiën van de ziel op zich zelf;
6 werkingen van de ziel in gemeenschap met den geest;
5 meer samengestelde werkingen van geest en ziel.
Ziet men hierbij nog eens terug naar de verdeelingen der voorstellingen en
gedachten, dan stemmen wij Dr. H. gaarne bij, dat ook deze indeelingen weer met
ontzaglijke denkarbeid zijn opgesteld, (Congres A'dam. Verslag blz. 123, men sla
de plaats op) niet evenwel zonder een bijgedachte aan de strenge helderheid van
Pauls Prinzipien, niet zonder de verzuchting: Jammer dat niet immer de winst
evenredig is aan den inzet.
De ‘nadere bepalingen van het speciale menschelijke denken’ zijn over 't algemeen
o

o

o

zeer juist; alleen moesten in 't belang der logica 3 . en 4 . onderdeelen zijn van 1 .
o

en moest bij 2 . uitdrukkelijk gezegd worden wat op blz. 16 over de aandacht te
lezen staat. Dan was alles in de toch-nog-niet-verouderde distinctie teruggebracht:
De mensch heeft in tegenstelling met de dieren een abstraheerend denkvermogen
en een vrijen wil.
De drie kleine hoofdstukjes, die nog volgen bespreken wij in 't belang der
duidelijkheid het best onder het tweede gedeelte: De menschelijke taal.
En zoo zijn we dan het taaie eerste gedeelte door.
Maar wat wil dat nu allemaal? wat is dat? wat moet dat? zoo vermoed ik, dat
menig lezer met mij heeft uitgeroepen, eer hij aan blz. 41 was. Soms toch waren
het allang bekende waarheden, nu eens grove onjuistheden en dan weer dichterlijke
visioenen.
- We zijn weer aan vasten wal, we zijn wezen varen!
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- Maar hoe was dat, waar zijn we nu? Aan den overkant? Is dat hier allemaal
waarheid?
1)
Op blz. 41 staat het antwoord op al die vragen: (Ik spatiëer, de cursiveeringen
zijn van Dr. H.) ‘A l het hier beschrevene is n a t u u r l i j k eenvoudig hypothetiesch;
van positief b e w i j s b a r e feiten is hier geen sprake. Maar nog eens vestigen we
a l s v r o e g e r de aandacht op de naar onze overtuiging onomstootelijke waarheid,
dat zonder hulp van een hypotheze g e e n e n k e l e wetenschap zou kunnen
bestaan. Wie op eene w e t e n s c h a p p e l i j k e hypotheze met minachting neerziet
omdat het maar een hypotheze is, bewijst daardoor naar onze denkwijze alleen dit,
dat zijn oordeel niet rijp is voor eenige wetenschap welke dan ook. Om een hypotheze
te kunnen verachten, moet men òf in staat zijn een betere daarvoor in de plaats te
stellen, òf men moet kunnen bewijzen, dat in het gegeven geval van eenige
hypothetische begripsvorming geen sprake kan zijn.’
Voor mij gingen met deze woorden een heele drom vraagteekens den kelder in,
maar, o ramp, uit elk der gespatieerde woorden dook weer zoo'n nieuw één-beenig
spookbeeld op.
En bang, als ik ben (?), zocht ik hen te ontkomen, door de plaats op te slaan
waarnaar Dr. H. verwees in de woorden als vroeger. Ik vond die Goddank tamelijk
voorspoedig op blz. 18 en ik las, ik las: ‘Het hypothetische van de stelling, waarop
onze beschrijving gegrondvest is, kan aan haar waarde en belangrijkheid niets
verkleinen; een grondstelling van een wetenschap welke dan ook is uiteraard
onvermijdelijk hypothétiesch. De eenige eisch, die men aan een h y p o t h e t i -

1)

Bij een derde lezing rees in mij het vermoeden, of de hier aangehaalde woorden misschien
alleen sloegen op de teekening van blz. 39. Hoe het ook zij, uit de verwijzing ‘als vroeger’,
uit blz. 32 middenin en uit de herhaalde bijvoeging ‘naar onze denkwijze’, die nog al eens
dienst doet om al te categorische uitspraken te verzachten, blijkt duidelijk, òf dat Dr. H. deze
woorden voor het heele eerste gedeelte bedoeld, òf dat hij zich niet de moeite gegeven heeft
te onderzoeken in hoeverre zijne beschouwingen al of niet zeker waren. In beide gevallen is
onze opmerking van nut.
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s c h e g r o n d s t e l l i n g van een wetenschap stellen mag, is deze, dat zij zich met
onbeperkte buigzaamheid tot voortdurende toepassing op telkens weer andere
bizondere gevallen leent. Het bewijzen van een hypotheze in een andere zin dan
deze is voor elke wetenschap evenzeer onmogelijk als onnoodig.’
Aanvankelijk kwamen er nog voortdurend nieuwe spookbeelden bij, maar toen ik
aan de contradictio in terminis hypothetische grondstelling kwam, toen sloegen met
één slag alle schimmen van vraagteekens in hun nietigheid terug. Het was mij, en
is mijne lezers, hoop ik, nu duidelijk geworden: Dr. Hoogvliet verwart: hypothese en
axioma.
1)
Wat een rechtmatige hypothese is, hebben wij boven verklaard ; en wat een
axioma is, kan Aristoteles ons weer leeren, want alle twistgedingen nadien daarover,
betreffen niet hunne formeele bepaling, maar hunne genetische verklaring.
Welnu: axioma's (Metaph. III, 3 1005a, 20; Phys. VIII, 8, 252a, 24) zijn waarheden,
die zonder zelf een bewijs noodig te hebben, ten grondslag liggen aan het bewijs
van iets anders; en om er een nieuwere algemeen aangenomen verklaring aan toe
te voegen: axioma's zijn ‘Sätze, deren Wahrheit und Gewissheit unmittelbar
einleuchtend, deren Gegentheil zu denken, darum unmöglich ist,’ (Sigwart. Logik
2

o

I , n . 412).
Een axioma is dus een waarheid en niet te bewijzen;
een hypothese is een stelling die door een bewijs tot waarheid of onwaarheid kan
worden.
Een axioma is onmiddelijk klaarblijkelijk, men kan er het tegendeel zelfs niet van
denken;
een hypothese is de vrucht van langdurige studie en zoolang ze hypothese blijft
zal ze altijd tegenstanders vinden.
Een axioma kan tot grondslag dienen van een zeker bewijs;

1)

Blz 412.
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een hypothese alleen tot een waarschijnlijke verklaring en tot richtsnoer bij het
1)
nemen van proeven .
En hoe we nu het eerste gedeelte van Lingua ook beschouwen, als axioma of
hypothese; het kan in geen geval de wetenschappelijke vuurproef doorstaan.
Dat het geen axioma's zijn, behoeven we na al het voorgaande niet meer te
betoogen.
Dat het geen rechtmatige hypothesen zijn, wil ik ten slotte bewijzen.
Een hypothese omtrent het causaalverband mag dàn pas worden opgesteld,
o als van alle kanten, de meest verschillende feiten zijn bijeengebracht,
1 .
o
2 . als in die feiten verdeeling en orde is blootgelegd,
o
3 . als de oorzaak van die verschijnselen en verscheidenheden, door proeven of
anderszins onmogelijk met zekerheid kan worden vastgesteld.

Maar....
um

heeft Dr. H. beschikt over een getal
feiten, dat in evenredigheid tot de
alomvattendheid van zijne hypothesen
erbarmelijk klein mag genoemd worden;

um

heeft hij de verdeeling en orde die door
anderen in die feiten ontdekt was, niet
gebruikt, waarschijnlijk niet bevroed;

um

zijn uit de experimenteele en
pathologische psychologie met zekerheid
vele oorzaken van de taalverschijnselen
bekend.

ad 1

ad 2

ad 3

.

.

.

Z o o d a t i n d i t g e v a l v a n z o o a l g e m e e n e h y p o t h e s e -v o r m i n g
geen sprake kan zijn.

1)

Ik heb hier dit onderscheid wat breeder uitgewerkt, daar het in den laatsten tijd wel eens meer
over het hoofd is gezien. Zie o.a. Prof. G. Jelgersma. Psychologie en pathologische
Psychologie, Leiden 1899, blz. 6. Ook voor iemand, die nog met Kant's idealisme zou
instemmen blijft dit onderscheid z'n volle kracht behouden.
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um

um

Mij echter blijft nog ten laste de ad 2 en ad 3 bedoelde feiten bij te brengen. Ik
zou dit kunnen doen met eenige bladzijden vol verwijzingen. Maar weinigen voorzeker
van mijn lezers zouden er toe komen dat allemaal op te slaan.
N i e t d u s , om zelf een ‘Eerste Gedeelte’ voor Lingua te schrijven - immers de
um

feiten ad 1
um

zijn bij mij even karig voorhanden als bij Dr. H. en ook mijn voorraad
um

ad 2 en ad 3 is nog volstrekt niet op een handboek van algemeene
taalpsychologie berekend -;
e v e n m i n , om mijn eigen ideeën daaromtrent de wijde wereld in te sturen - want
juist omdat ik nog niet genoeg de verschillende typen van talen ken, kunnen die
ideeën nog veel, nog heel veel veranderen. M a a r , om de verwezenlijking van Dr. Hoogvliets doel te bevorderen, om mijne
kritiek zoo volledig mogelijk te maken - tot nu toe heb ik vooral uit laten komen wat
er goeds en verkeerds in was Zal ik dus in mijn twee volgende artikelen trachten te geven wat aan het eerste
gedeelte van Lingua ten eenen male ontbrak:
namelijk de feiten, die Dr. H. evengoed als ik uit de betreffende literatuur had
kunnen opdelven,
en de zoo goed als zekere conclusies, die gedeeltelijk reeds door anderen op
1)
dien grondslag van feiten zijn gebouwd .
J.V. GROENENDAAL.

1)

Nu ik de kritiek van Prof. van der Wijck lees, haast ik mij te bekennen, dat de eerste lezing
van dit gedeelte, ook op mij dien zelfden weldadigen invloed achterliet; ongetwijfeld een
gevolg van Dr. H.'s hooggestemde persoonlijkheid. Deze indruk echter - we zijn zulke
eenzijdige schepseltjes - was na het scherpe logisch onderzoek der tweede lezing geheel en
al geweken en ik zou er volstrekt niet meer aan gedacht hebben. Dankbaar echter voor die
herinnering en onze algeheele instemming betuigend met wat blz. 992 v.d. zelfde aflevering
van Onze Eeuw geleerd wordt omtrent de wisselwerking van verstand en hart; beken ik
volgaarne in de kritiek van dit Eerste Gedeelte uitsluitend gelet te hebben op het verstand,
en verzoek ik dientengevolge den bescheiden lezer er Prof. v.d. Wijck's beoordeeling nog
eens op na te slaan, tot heilzaam correctief van de mijne.
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Naschrift.
Met de woorden: Dr. H. staat in zake taalvergelijking nog op het verouderde
standpunt van Max Müller (September-aflevering, blz. 417) heb ik - gelijk trouwens
uit den kontekst overduidelijk blijkt - niets anders bedoeld, dan dat dr. H. de
verouderde opvatting voorstond ‘met den grammatica van een taal gelezen te
hebben, voldoende te zijn uitgerust om de vergelijking te ondernemen.’ (Ibidem).
Welnu Dr. H. schrijft me, dat hij deze opvatting niet heeft, de zaak is dus uit, ik
heb me vergist.
Niet evenwel zonder aanleiding van Dr. H.'s zijde.
De grove onjuistheden, die ik door heel zijn boek had opgemerkt (zie ook Kluyver
in het Museum l. l.) en waarvan ik tot nu toe alleen den trialis als het meest sprekende
feit heb vermeld, wijzen met besliste waarborg op een zeer onkritische methode.
Dit staat vast als een huis.
In de opsporing der oorzaak van dit gebrek heb ik misgetast; maar Dr. H. heeft
me nu zelf, zonder het te willen waarschijnlijk, het punt in kwestie aangewezen. Hij
schrijft mij namelijk dat hij al voor lange jaren vele der genoemde talen wel zelfstandig
heeft beoefend, dat hij het echter de hoofdzaak vindt: aldoor te hebben gedacht;
dat hij verder bij het opstellen van zijn boek niet allerlei leerboeken vóór zich gehad,
maar zich bepaald heeft tot het vergelijken van de stof, die hij in zijn hoofd omdraagt.
Welnu, laat dat de methode zijn van Uebermenschen of genieën, de zijne is het
klaarblijkelijk niet, althans niet z'n ware.
Als wij gewone menschenkinderen de waarheid en niets dan de waarheid en
1)
overal de waarheid willen , moeten wij

1)

Cf. stelling XVIII. II.
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het geduld en de naïveteit hebben, om telkens opnieuw de feiten aan te kijken, niet
zooals onze gedachte ze reeds heeft omgevormd of weggedoezeld, maar gelijk ze
daar liggen vóór ons: k o u d e r e a l i t e i t !
De kunst moge weifelen tusschen reëel en ideaal, de wetenschap is realistisch
of is niet.
J.v.G.

Verbetering.
Op blz. 529 staat verkeerdelik ‘donnés’ in plaats van étonnés, dat men gelieve te
lezen. Evenals voor ‘Groeter’ de naam Graeter.
U.
F.
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Nog iets over Vlaamse woord- en schilderkunst.
de
de
(14 -16 eeuw).
‘Eere wien eere toekomt!’ - Dezer dagen kreeg ik eindelik eens 'n eksemplaar in
handen van de Vooys' Proefschrift: ‘Middelnederlandsche Legenden en Exempelen.
Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen.’
't Is wel laat, drie jaar zelfs te laat, maar hoe gaat het soms, door allerlei
omstandigheden had ik 't nog maar niet kunnen machtig worden om 't eens rustig
te lezen. Nu was 't genot des te groter, ik las - en zag spoedig, dat ik iets goed te
de

de

maken had. Mijn artikel over ‘Vlaamse woorden schilderkunst (14 -16 eeuw)’ in
de Julie-aflevering van Taal en Letteren, naar aanleiding van het boekje van Medard
Verkest, waaraan ik 'n paar opmerkingen vastknoopte over Maeterlinck's ‘genre
satirique dans la peinture flamande’, is geheel onvolledig, als ik er niet bijvoeg, wat
de Vooys in zijn rijk proefschrift (1900) in die richting al gezegd heeft. Ook de Vooys
kwam er vanzelf toe naast de woorduiting die in kleur en lijn te plaatsen, ontweld
aan dezelfde rijke volksziel. Hij tekent ons in zijn legenden en exempelen de brede
onderstroom van godsdienstig leven in eenvoudigen, in ‘onnoselen’ naar de wereld,
in armen van geest, die God en de Zijnen zagen, hun zorgelik alledagleven daarmee
kleurden en
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gelukkig waren in Heilige Gemeenschap met Maria, Jezus en de engelen, terwijl
de Kerk in trotse opbouw van woord en steen, in Scholastiek en Kathedraal haar
Credo uitsprak, geschoord door de kunstenaar, die z'n ‘Giustizia, Grazia, Amore,’
over het Kristen-Europa uitbazuinde.
Toch is er 'n eigenaardig verschil tussen 't werk van de Vooys, Verkest en
Maeterlinck door 't geheel verschillend opzet. Uitgangspunt van de beide laatsten
is de biezonder Vlaamse uiting, waarmee ze zich ook uitsluitend bezighouden om
'n eigenaardige Nederduitse volkstrek te tekenen. Hoofdzaak voor de Vooys is het
algemeen West-Europees volksgeloven, 'n ‘Christendom niet gegrond op de studie
van bijbel of kerkvaders, maar van geslacht op geslacht beheerscht door een sterke
traditie, waarin veel oude voorstellingen uit den voor-Christelijken tijd waren
versmolten met de Christelijke ideeën of slechts uiterlijk gekerstend.... 'n Christelijke
1)
kern, maar met fantasie omgeven’ . De Vooys putte voor zijn doel uit de
middelnederlandse tekst van deze legenden en exempelen - in inhoud gemeengoed
van geheel het Kristelik Europa, wijst ook herhaaldelik naar latijnse, franse, duitse,
engelse bron of bewerking. Zoo werd de biezonder middelnederlandse tekst als
uitgangspunt voor de schrijver 'n middel tot bereiking van het zich gestelde grote
kultuur-historiese doel. Maar spoedig ook werden deze teksten om hun taalvorm
zelf doel in de op het proefschrift gevolgde afzonderlike uitgaven van Marialegenden,
exempelen en anderszins, door de schrijver in zijn eerste werk hier en daar al
aangekondigd Een klein onderdeel werd zo ook die vergelijking met schilderkunst,
waartoe de Vooys als vanzelf kwam, omdat hij zijn werk groot zag, een bijzaak,
mede middel tot 't grote doel, maar van belang voor het door mij besproken
onderwerp, omdat ook zijn vergelijking meest

1)

blz. 10.
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1)

Vlaamse schilderkunst geldt, die 't dichtst staat bij de gelijktijdige woorduiting.
Billikheidshalve laat ik hier puntsgewijze volgen, wat ik daarover in het mooie
proefschrift van de Vooys gevonden heb.
Over beeltenis en kleding van Maria, de Vooys blz. 76 en 77.
Maria mens, Maria hemelkoningin, de beide Middeleeuwse opvattingen, die tot
de

in de 15 eeuw naast elkaar hebben voortbestaan, ziet de Vooys door Hubert van
Eyck versmolten in de ‘heerlijke Mariafiguur op de Gentsche aanbidding van het
Lam’ - blz. 76. 77. ‘De afbeeldingen van de verkondiging bijv. bij Rogier van der
Weyden staan waarschijnlijk onder den invloed van dergelijke (menselike)
Marialevens: de engel, die in het burgerlijk eenvoudige vertrek binnentreedt, vindt
de vrome maagd geknield op haar bidstoel, verdiept in haar gebedenboek’ - de
Vooys blz. 77.
2)
Evenals Verkest wijst ook de Vooys (blz. 136) op 'n ‘crucifix in het stalleken van
Bethlehem: “de geboorte van Jezus als aankondiging van de verlossing” - Verkest
noemt het een naief anakronisme. De aanbidding van het kind Jezus door “engelen,
herders en machtige koningen,” “deze door schilderkunst en poëzie verheerlijkte
3)
episode was voor velen het hoofdmoment uit Christus' leven” . Ook Maria knielt
voor hem neer, de mindere van haar zoon, als op 't Gentse altaarstuk van v. Eyck,
“waar zij troont aan de rechterhand van God.”
“Toch versterkt de Nederlandsche schilderkunst den indruk, dat de Mariacultus
overwegenden invloed heeft gehad.... want geeft van Eyck Maria ìn verheerlijkte
gestalte met

1)
2)
3)

Op blz. 76 wijst de Vooys op het in dit opzicht merkwaardige verschil tussen Italiaanse en
Vlaamse schilderkunst.
T(aal) en L(etteren) blz. 12; ik haal aan uit 'n overdrukje.
De Vooys blz. 136.
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het Christuskind op schoot, dan blijkt, dat de moeder hoofdzaak is, niet het kind,
Maria geidealiseerd, het kind reaiistisch, soms zelfs leelijk, als op het Brugsche stuk,
waar onze lieve vrouwe aangebeden wordt door de kanunnik van der Pale. Dit valt
te meer op, als men de Madonna's op Italiaansche renaissancestukken vergelijkt,
waar de moederweelde het hoofdthema is, en de maagd en het kind in lieftalligheid
1)
wedijveren” .
Ook wijst de Vooys op het nauw verband tusschen “beelden, schilderijen en
eeredienst in de kerken en de concrete voorstellingen van het goddelijke,” zoals ze
in legenden en exempelen geuit worden. Maria, “onse lieve here” en de heiligen
dacht men zich, zoals ze “an die wandt (of) in eenre glasen veynsteren van der
2)
kercken geschyldert of gemaelt (stonden)” .
Zo kon men zich van Jezus drieërlei voorstelling maken, alle drie in de exempelen
o

weerspiegeld: 1 het kindeke Jezus “in doexkens ghewonden” in de kribbe, of op
o

de schoot zijner moeder 2 Jezus als jonge man “zooals de schilders hem in volle
schoonheid afbeeldden, meestal in bisschopsgewaad, soms als de schoone
o

jongeling, de hemelsche bruidegom,” 3 Jezus als Lijder, Verlosser aan het Kruis.
Eigenaardig bewijs van de kindeke-Jezus-verering noemt de Vooys noch
“Memlincs afbeelding van het mystieke huwelijk van St. Catharina, later ook 'n
3)
lievelingsonderwerp van Lucas Cranach” .
Jezus, “in den bloei van het leven, een ideaal van schoonheid” is minder 'n
4)
onderwerp van “Nederlandsche schilders geweest dan Maria en haar kind” , de
Vooys wijst op Hubert van Eyck's “Aanbidding van het Lam”: Jezus in een schitterend
rood bisschopskleed, “met 'n glans van zachtheid op

1)
2)
3)
4)

Blz. 76.
Blz. 135.
Blz. 143 vgg.
Blz. 137.
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het gelaat, 'n voorstelling voor duizenden eenvoudigen meer dan enkel kunstgenot.”
Nog wordt genoemd een klein paneel van Jan van Eyck (1438), in 't Berlijns Museum
(kanonies voorbeeld) “in gewissem Sinne für alle niederländischen
1)
Christusdarstellungen der Folgezeit:” “het geeft alleen den kop, het haar midden
op het hoofd gescheiden, in lange donkere lokken op de schouders, de baard in
tweeën gedeeld, waardoor de mond goed uitkomt, in de oogen en het vlakke, blanke
gezicht een uitdrukking van zachtheid, tot weekheid overhellend.” “Een ander
Berlijnsch portret, aan Van Eyck toegeschreven, is waarschijnlijk een copie van het
de

zoogenaamde “echte Christusportret,” dat in de 15 eeuw uit Constantinopel aan
den paus gezonden werd.” Nog 'n enkele opmerking over Memlincs “Christusfiguur
op het groote Antwerpsche stuk, waarin een duidelijk streven om de slanke figuur
te hullen in een bovenaardschen glans van verlichte wolken en zingende en spelende
engelen,” dan volgen de “tamelijk vage portretten in prozabeschrijvingen van Jezus,
die niet te vergelijken zijn met wat de schilderkunst ons geeft.” Overeenkomst met
't Berlijnse door Jan van Eyek heeft dat van Ludolfus van Saksen in zijn Leven van
2)
Jezus’ .
De voorstelling van de toornende God, donderend als Wodan, bliksemend als
Donar, door Maria in bedwang gehouden, zoals de schrijver ons in enkele exempelen
de

tekent, ‘leeft in de 17 eeuw nog voort. Rubens schildert Christus zwevende in de
wolken, met een bliksemstraal in zijn hand: Maria ligt geknield en ziet biddende tot
3)
hem op’ .
Behalve de gewone afbeelding van de Drieëenheid als in getijdenboeken en op
schilderijen: ‘God de Vader als een oude, eerwaardige man in zittende houding met
grijzen baard en lang geplooid gewaad, die met beide handen de armen van het
kruis ondersteunt, waaraan zijn Zoon hangt, “terwijl de

1)
2)
3)

Noot bij de Vooys, t.a.p.
Blz. 146.
Blz. 74.
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Heilige Geest als duif ter zijde aan komt vliegen” - noemt de Vooys ook de minder
gewone: een hoofd met drie aangezichten,’ die hij in Dietse handschriften slechts
1)
éénmaal aantrof . Ik wijs hier op een bij Maeterlinck gegeven ondeugende tekening
de

van de Drieëenheid uit het bekende Keurboek van Ieperen (14 eeuw) waarin
menige krabbeling van 'k zou haast zeggen schalkse geuzespot. ‘La Trinité
elle-même,’ luidt de tekst, ‘semble représentée d'une façon choquante par un
personnage étrange à longues jambes velues, tenant d'une main un glaive et de
l'autre un objet rond, qui paraît être un petit bouclier. Sur un cou démesuré on voit
réunies trois têtes sous une seule et même couronne, les visages disposés de telle
sorte que les deux yeux de la figure vue de face complètent aussi deux profils
2)
formant le contour extérieur à droite et à gauche’ .
Slechts één Nederlands miniatuur herinnert de schrijver zich, waarop ‘God
afzonderlijk voorkomt, nl. het tafereel, waar Mozes de wet uit zijn handen ontvangt....
God de vader stond op verren afstand: men wist van hem niet veel, want hij was
altijd in den hemel gebleven.’ Toch zal deze voorstelling wel meer gevolgd zijn, ik
meen er me zelf te herinneren, doch verzuimde ze aan te tekenen.
Wat de Vooys zegt van de middeleeuwse duivel- en helvoorstellingen in
3)
schilderkunst , was vooral 'n rijk onderwerp voor Maeterlinck, die in een tekening
van de Liber Floridus uit Gent (1125) het prototype ziet van het middeleeuws
duivelmonster, in 'n paar Romaanse zuilkapitelen (abdij van Mont-Majour in Provence
en Kathedraal van Doornik) het prototype van de hel-voorstelling: 'n gapende muil,
die 'n mens verslindt. Vooral voor deze hel- en duivelgedachten is Maeterlincks
boek allermerkwaardigst o.a. in de hoofdstukken IV, V, X; over Bosch en Brueghel
(de Vooys noemt ze blz.

1)
2)
3)

Blz. 132.
Maeterlinck blz. 65.
Blz. 169, 292, 295.
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169), hfdst. XI, XIV, XVI. ‘Het is opmerkelijk,’ zegt de Vooys, ‘dat de gewone
middeleeuwsche voorstelling van de hel: de geopende vlammende bek van een
reusachtig monster, dat de zielen als naakte menschjes verslindt in de exempelen
niet voorkomt.’ Toch wel bij de vertoning van mysteriespelen, waarvan o.a.
Maeterlinck ons op blz. 94 'n aardige miniatuur-reproduksie geeft.
‘De ziel van den vrome in de gedaante van een vogel - gewoonlijk als duif - naar
den hemel vliegend, of in menschelijke gedaante door engelen of duivelen
weggevoerd,’ in schilderkunst en woordkunst, de Vooys spreekt ervan blz. 256.
Exempelen en schilderijen tekenen ons de hemel, als ‘dat gebloeyde velt,’ ‘waarin
de heiligen wandelen in kleurige gewaden, waar een eeuwig schitterend daglicht
glanst,’ waar engelen spelen en zingen, zooals Jan van Eyck in beeld bracht op zijn
1)
‘Aanbidding van het Lam’ . Maar ook als een rijk versierde kerk, vooral bij
afbeeldingen van het oordeel, ‘door Jezus op de wolken tronende, uitgesproken,
als de zaligen door engelen rechts geleid worden naar een Gothische kerk, waarvan
men slechts het voorportaal te zien krijgt, terwijl links duivelen de verdoemden in
2)
de helsche pijn sleepen’ .
Ten slotte nog deze opmerking: evenals Maeterlinck (blz. 356) de lijn van
de

Brueghels scherpe zedenhekeling doortrekt tot in de 17 eeuw en wijst op de
daarmee verwante zedelike verhalen van Cats en Poirters, noemt ook de Vooys
(blz. 358) deze Noord- en Zuid Nederlander als de twee, die bij uitstek middeleeuwse
moraliserende exempelen hebben voortgezet.
Met deze korte uiteenzetting meen ik mijn verzuim te hebben goedgemaakt jegens
de schrijver van die belangrijke ‘bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en
het Volksgeloof der Middeleeuwen’ en ‘eere’ te hebben gegeven ‘wien eere toekomt!’
J. ALEIDA NIJLAND.

1)
2)

Blz. 302.
Blz. 304.
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Het esbatement Vande Schuyfman en Asselijn's Jan Klaaz.
1)

De luguber-komische inhoud van de laat-middeleeuwsche klucht Vande Schuyfman
komt hierop neer: Schuyfman en Sloef zijn twee rondzwervende gauwdieven, die
voor niets terugdeinzen, die er op uit zijn, op wat manier ook, zich het leven tijdelijk
op hun wijze aangenaam te maken. ‘Wij hebben geen gelove, broot, noch gelt. Tis
al verscheurt, rock en caproen.’ Een zoon en dochter, die bij het lijk van hun moeder
zitten te bidden, geven hun brood; ze zijn er maar tamelijk mee tevreden en eischen,
hoewel vergeefs, ‘thiensche kaese’, een hesp of een ‘cruyck met biere’. ‘Wij jagense
met twee teugen, dats claer, Door onse strotgadt.’
Als de schelmen merken, dat zoon en dochter, die bij het lijk wilden waken, rustig
ingeslapen zijn, (‘men wecktense niet, al hieltmen hen handen en benen aff’) klimmen
ze naar binnen, halen de doode uit de kist en binden ze op een veulen, dat in de
nabijheid staat. ‘Gans doot, dit wort een lepe cluyte’, beweert Sloef, en Schuyfman:
‘Ick hoope, ons compter aff vreucht en bate’.
Door het trappelen van het beest worden de kinderen wakker; ze loopen het huis
uit en zien daar tot hun ont-

1)

Uitgegeven door dr. G. Kalff in den bundel ‘Trou moet blycken’. Gron. 1889.

Taal en Letteren. Jaargang 13

570
steltenis: ‘Ons moeder is te paerde!’ Terwijl ze naar den pastoor om hulp vluchten,
doen de vagebonden zich te goed aan wat ze in het huis vinden. Als de zieleherder,
die slechts noode meegaat, eindelijk te paard aankomt, rukt het veulen zich los en
holt op het paard aan (‘Het meent, dattet zijn muerken (moeder) is’). De pastoor
natuurlijk op de vlucht en de galgenazen barsten bijna van lachen. Ze krijgen ‘veertich
cronen’ en voor dien prijs vangen ze het veulen op. Het hs. eindigt met de woorden:
‘Item met dit voorgaende geschr(even) spel hebben die van Thienen den hoochsten
o

prijss gewonnen tot Loven A 1504’.
Voor zoover mij bekend is heeft nog niemand op eenig verband tusschen dit stuk
en ander werk gewezen. Prof. Kalff is van meening, dat de voorstelling van een lijk
te paard, ook voor dien tijd (1504), de grenzen te buiten gaat. Toch komt dit motief
in de litteratuur der middeleeuwen herhaaldelijk voor en we hebben het dus niet
aan den hyperromantischen aanleg van een enkel Thienensch individu te wijten.
1)
Legrand d'Aussy deelt onder den titel ‘Le sacristain de Cluni par Jean le chapelain’
een verhaal mee, dat ik hier zoo beknopt mogelijk weergeef: Hue, een burger van
Cluni, komt tot armoe; over drie dagen zal hij met zijn vrouw naar elders vertrekken
om fortuin te zoeken. De ‘sacristain’ van het klooster biedt de vrouw 100 livres voor
zekere gunsten. De vrouw stemt toe in overleg met Hue. De sacristain komt 's
nachts, betaalt en wordt doodgeslagen door Hue. Deze brengt het lijk in de latrines
van het klooster. Een ander kloosterling, in onmin met den sacristain, komt daar in
het donker en doet het lijk omtuimelen. Om kwade vermoedens van zich af te leiden,
deponeert hij den doode voor de deur van Hue. Deze merkt het en brengt het lijk
naar een hoeve, waar hij het in een mestvaalt wil verbergen. Hij

1)

Fabliaux ou Contes du XIIe et du XIIIe siécle, 3de druk, Parijs 1829, IV, p. 266 vlg.
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vindt daar een zak, waarin een pas geslacht varken, door vagebonden op de hoeve
gestolen en bestemd om door hen 's nachts te worden weggehaald. Hij stopt den
sacristain in den zak en neemt het varken mee. Als de dieven hun vrienden op het
varken willen onthalen, vinden ze het lijk, dat ze naar de hoeve terugbrengen. De
boer vindt het, bindt het op een veulen en bevestigt aan den arm van den doode
een lans. Zoo wordt het veulen het dorp in gejaagd. Het vliegt het klooster binnen,
de prior wordt gedood door de lans, alles in de keuken wordt vernield. Eindelijk stort
het beest in een pas gegraven put. Men vindt den dooden sacristain en neemt aan,
dat hij eerst bij den val in den put is bezweken.
In een Italiaanschen novellenbundel van Masuccio (de eerste uitgave is van 1476)
vindt men in hoofdzaak hetzelfde verhaal terug. De scène van de gauwdieven en
het varken ontbreekt, maar het slot komt meer overeen met onzen Schuyfman. Het
lijk te paard vervolgt hier den monnik, die zich moordenaar waant en zelf op een
paard het klooster verlaat. Het lijk is op een hengst gebonden en de monnik berijdt
een merrie. Dat maakt het geval nog wel zoo luguber. Als de monnik voor zijn
gewaanden moord zal gestraft worden, komt de ware schuldige te voorschijn, en
deze krijgt genade.
Ieder zal in deze verhalen motieven terugvinden van de bekende geschiedenis
uit de Duizend-en-een-nacht van den gebochelden nar, die een graat ingeslikt had.
Daar de nar later weer levend wordt, mist dat verhaal het stuitende voor ons gevoel.
In de verhalen bij Legrand en van Masuccio gecombineerd vinden we dus de
hoofdmotieven van den Schuyfman terug: de vagebonden en de vervolging van
een geestelijke te paard door het lijk te paard. In Frankrijk en Engeland vooral (o.a.
in de Engelsche bewerking der Gesta Romanorum komt er een voor) zijn dergelijke
verhalen zeer verspreid geweest. Legrand verwijst nog naar twee andere lezingen
en 't is
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zeer wel mogelijk, dat daarin iets voorkomt, dat nog dichter bij onzen Schuyfman
1)
staat; ik had echter geen gelegenheid, dit te onderzoeken . Men zie ook over deze
2)
verhalen Dunlop's History of Prose Fiction en Oeuvres galantes des conteurs
3)
italiens door Van Bever en Sansot-Orland . Uit de bij Dunlop aangehaalde Romans
4)
des sept sages van Keller blijkt, dat een analoge geschiedenis voorkomt in sommige
redactie's van de Zeven Vroeden van binnen Rome en elders. Het is mij echter niet
voldoende duidelijk, in hoeverre het motief van een-lijk-te-paard in de verschillende
lezingen, aldaar aangehaald, aanwezig is.
Bedoelde Oeuvres galantes verdienen zeer de aandacht van ieder, die wenscht
ingeleid te worden in den zoo rijken en belangrijken Italiaanschen novellenschat.
Zoo komen er drie verhalen in voor, waarin de hoofdlijn terug te vinden is van het
intrigetje uit onzen Jan Klaaz, La métamorphose van Firenzuola, L'accouchement
van Sacchetti en Les douze nonnettes et les trois jouvenceaux van Francesco da
5)
Barberino . L'accouchement biedt de meeste overeenkomst. Een jongmensch is
verliefd op de onechte dochter van een pastoor. In vrouwenkleeren weet hij 's avonds
in de pastorie te komen en verkrijgt, daar het te laat is om naar huis te gaan, logies.
Bij Firenzuola neemt het verliefde jongemensch de rol van dienstbode. Uit den aard
der zaak zijn deze verhalen minder geschikt voor een meer uitvoerig overzicht.
Dr. Buitenrust Hettema komt in de Zwolsche herdrukken no. 12/13 niet zonder
goede gronden tot het vermoeden, dat ‘Jan Klaaz wel geheel oorspronkelijk werk
schijnt’ en een

1)
2)
3)
4)
5)

Histoire générale des larrons en Bibliothèque amusante et instructive door Legrand geciteerd,
heb ik in verschillende bibliotheken vergeefs aangevraagd.
Herzien door Wilson, Londen, 1896, II, p. 173.
Traduction littérale, accompagnée de notices biographiques et historiques et d'une bibliographie
critique. Paris, Mercure de France, 1903. p, 137. 3. 50 frs.
Einleitung, p. CCXXIII, LXXVI en LXXXVI. De andere werken, waar Dunlop naar verwijst
zocht ik weer vergeefs in Den Haag, Leiden en Amsterdam.
T.a.p., p. 24, 53 en 338.
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1)

werkelijk gebeurd feit weergeeft . In verband echter met de bovenbedoelde verhalen
zou ik naast de waarschijnlijkheid, dat Asselijn in zijn Jan Klaaz eenvoudig een
werkelijk gebeurd geval in kleuren en geuren heeft afgebeeld, plaats voor de
mogelijkheid willen openlaten, dat hij voor zijn intrige toch van zijn stelregel om ‘te
tragten eygen vindinge voort te brengen’ is afgeweken, en voor een tweede
mogelijkheid, nl. dat de origineelen van Jan Klaaz en Zaartje Jans zich bij hun coup
d'état hebben laten inspireeren door een hun bekend verhaal.
Voor een nader onderzoek vestig ik bijzonder de aandacht op de door dr. G. Kalff
2)
besproken romance ‘Van het wereldsche wyf’ , die door Hoffmann von Fallersleben
onder de zeer oude liederen werd gerangschikt. De inhoud komt hierop neer: Een
verliefde prins trekt vrouwenkleeren aan en rijdt zoo op een appelschimmel naar
het kasteel van zijn beminde. Bij haar brengt hij den nacht door en den volgenden
morgen is het paartje verdwenen. De vader gaat onmiddellijk de vluchtelingen
zoeken, komt tot de ontdekking, dat de schaker van zijn dochter een aanzienlijk
koningszoon is en vindt dan alles goed. Wanneer we deze geschiedenis
transponeeren in de burgerlijke maatschappelijke verhoudingen onzer menisten
de

van de tweede helft der 17 eeuw, dan hebben we in hoofdzaak de lotgevallen van
Jan Klaas en Zaartje Jans.
Prof. Kalff bespreekt ook een Duitsche redactie van het bedoelde lied en verwijst
naar een Hollandsche, voorkomende in het Enchuyser Bot-schuytjen, uitgegeven
in 1681. In den loop van 1682 kwam Jan Klaaz voor het eerst op het tooneel; de
voorrede van den eersten druk is gedateerd 6 Dec. 1682.
Misschien zal iemand, die het voorrecht heeft een groote openbare bibliotheek
tot zijn beschikking te hebben, door

1)
2)

Thomas Asselijn, Jan Klaaz of de gewaande dienstmaagt, uitgegeven door dr. F. Buitenrust
Hettema, N.A. Cramer en dr. K. Poll. Zwolle, 1900, p. XXXVII vlg.
Het lied in de middeleeuwen, p. 182 vlg.
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mijn aanwijzing geleid, tot een volkomen oplossing kunnen komen. Landau's Beiträge
zur Geschichte der italienischen Novelle (Wien, 1875) kan waarschijnlijk meer licht
geven. Dit boek is echter niet in Den Haag, Leiden en Amsterdam, en in den gewonen
1)
boekhandel is het uitverkocht. Keller constateert in zijn bovengenoemde Einleitung ,
dat ‘ein als Kammerfrau verkleideter Buhle’ dikwijls in oude verhalen optreedt, ook
o.a. in de 1001 nacht, in den Franschen Merlin en bij Straparola (Notte IV. Fav. 1).
J. PRINSEN JLZ.

1)

Keller, Li Romans des sept sages, p. CXXXII.
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De morgenstond heeft goud in den mond.
(Verg. T. en Lett. XIII, blz. 370).
Omdat het van belang kan wezen de parallellen in andere talen te kennen, deel ik
hier mede dat men in het Hongaarsch de profijtelijkheid van het vroeg opstaan
1)
uitdrukt door te zeggen: Die vroeg opstaat vindt een goudstuk . (Daar laat men dan
dikwijls de aardigheid op volgen: ‘Maar, zei de jood, dan moet die, die dat goudstuk
verloren heeft, toch nòg vroeger op zijn geweest!’).
Wat ons Germ. spreekwoord betreft, ik heb in mond altijd eenvoudig maar gezien
een zich als van zelf voordoend rijmwoord daar men niet te veel achter zoeken
moet. Verg. Avondrood; Water in de sloot; waarom - anders dan om 't rijm - in de
sloot? - De laatste drop Is de boterknop (zoo duiden de boeren aan dat het zaak is
de koe geheel uit te melken); men voelt wel dadelijk iets bij dat knop, maar, als niet
drop voorafging, zou het rijmwoord toch anders zijn uitgevallen. - Een oude man,
een jonge vrouw, Dat is een wisse kinderbouw; kinders bouwen, ‘'t komt zoo in 't
rijm te pas,’ en men moet erkennen heel goed te pas; nochtans, de term blijft door
't rijm uitgelokt. - Zoo zijn er zeker veel meer voorbeelden te vinden, maar deze
duiden al genoegzaam aan wat ik bedoel. Aan Mist: Vorst in de kist denkt natuurlijk
aanstonds ieder.
A. BEETS.

1)

Ki korán kel Aranyat lel.
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Kleinigheden.
XXXVI.
Willen.
Doen is een bloot vormwoord, maar dat niet gemist kan worden in een geval als dit:
‘Wat voer je toch uit? Wel, tekenen doe ik, zie je dat niet!’
‘Naar húís ga ik; mélk drinken moet ik; zwémmen kan hij niet; áppels eet ze; een
kwást is hij,’ - dat zijn allemaal omzettingen, om een bepaalde uitwerking te
veroorzaken, van: ‘Ik ga naar huis, hij is een kwast enz.’ Deze omzetting is niet
mogelik als een hulpwerkwoord ontbreekt; wordt de omzetting toch gewild dan wordt
het kleurloze doen te hulp geroepen, en: ‘Ik teken’ wordt: ‘Tékenen doe ik.’
‘Drinken doet hij niet meer. En schelden dat zij deed, gruwelik!’ Daar hoort doen
bij.
‘Ga maar mee, lachen zal je doen, dat je ziek wordt.’ Daar kan het bij, zonder
vreemd te staan.
‘Ik doe schrijven.’ Daar hoort het niet bij, altans in het Nederlands niet. Wel in 't
e
Engels, wel in het (alleen Zuid?) Duits; ook in 't Nederlands tot in de 16 eeuw
misschien.
Nu is het een archaisme (Nachtliedje uit: Ellen):
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‘Maar wie zal keeren 't droef gemoed.
Dat schreien doet, dat schreien doet
Om eindelijk erbarmen.’

(Vreemd toch soms; nu, in ééns, nú pas, zie ik dat dit ook kán zijn: het droeve
gemoed doet mij schreien; maar ik vóél het nog aldoor zo: het droeve gemoed
schreit om erbarmen).
Naast dit doen steekt in de laatste jaren (de ‘negentiger’ jaren schrijven sommigen
op zijn Duits! ‘De jaren negentig’ zou nog wat wezen. Zoals de heren Jan, Piet en
Klaas van Dijk samen heten de heren van Dijk, zo zouden de jaren een-en-negentig,
twee-en-negentig enz. de jaren negentig kunnen heten) willen het hoofd op met
meer kans van slagen naar het ons ‘wil’ voorkomen. Het ‘wil’ schijnen dat invloed
van het Engels niet vreemd is aan dit verschijnsel, maar het ‘wil’ ons dunken dat
willen nog niet voor goed gevestigd is.
Alle Nederlanders zijn nog lang niet over het woord héén; het trekt nog hun
aandacht als ze het lezen; als dat zo blijft dan wordt het zeker mettertijd weer als
vreemde de deur uitgezet.
Een paar voorbeelden:
‘Tenzij men mocht willen aannemen dat.... - iets wat mij niet wil toelachen’
(Uhlenbeck, in Taal en Letteren VII: 15).
Of het nu komt door de nabijheid van dat andere willen, maar wil bekent hier nog
te veel kleur, het is nog niet een bloot vormwoord. Ik zie hier ‘iets’ nog staan als een
zelfstandig iets met een eigen wil. Bovendien lijkt het me dat de schrijver het niet
zó heeft bedoeld; dus zie ik strijd tussen de gedachte en het middel van uitdrukking
- en wordt gehinderd. Of anderen het ook aldus voelen? Denkelik; en nog veel eer
in het volgende geval:
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‘Dit boek wil ons maar half bevallen’ (Het Schoolblad, 7 Mei 1902). Bedoeld wordt
dat het boek zijn beoordelaar maar half bevalt; en gezegd wordt dat het boek dit
ook wil. Toch een vreemd boek dat de wereld ingaat met het plan om de mensen
maar half te bevallen!
Het ‘wou’ ons dunken dat dit gebruik van willen in de laatste tijd onder Engelse
invloed staat; maar men zegt toch reeds van ouds in het Nederlands b.v.: ‘Het wil
wel eens gebeuren (lukken, voorkomen, zijn, of een andere infinitief, soms ook
zònder) dat iemand er weer van opkomt, maar meestal is het eindje de dood. Je wil
(ook: wil het) soms hebben dat tegen de middag het weer omslaat.’
Ook daar is het vrijwel kleurloos en betekent: het gebeurt, komt voor, je hebt (=
het overkomt u); maar heel dikwels krijgt willen hier een biezondere nadruk, en
daarmee ook een biezondere betekenis: Het wìl wel eens gebeuren enz., máár
zélden (het eerste voorbeeld). Je wìl soms hebben enz., maar waarschijnlik gebeurt
dat vandaag juist níét!
U.
P.H.M.
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