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[Inleidend woord]
Was het aanvankelijk doel van mijn opzoekingen een synthetisch overzicht te geven
over de weerslag, dien het Europeesche formalisme op onze eigen Vlaamsche
literatuur mocht hebben uitgeoefend, zoo bleek gedurende mijn opsporingen deze
invloed al grooter en grooter, zoodat het mij materieel onmogelijk werd een dusdanig
uitgebreid onderwerp in zulke korte spanne tijds als mij voor de uitwerking van deze
studie toegemeten werd, naar behooren te kunnen uitdiepen. Reeds veel materiaal
was verzameld, en meer en meer werd het duidelijk, hoe de groote meerderheid van
onze dichters, die in de tweede helft van voorgaande eeuw optraden, middellijk of
onmiddellijk den invloed van de formalistische hervormingspogingen van één man,
den dichter Dautzenberg, hadden ondergaan. Alhoewel zijn rol zoo aanzienlijk
geweest is, werd hij echter tot nog toe weinig behandeld; we kunnen slechts wijzen
op de studie van J. Bouchery, veeleer een samenvoeging van uittreksels uit de
gedichten en een oratorische verheerlijking van den dichter en op deze van Dr. M.
Sabbe, die, in zijn ‘Dautzenbergiana’, een zeer goede samenvatting van de brieven
aan J. Van Dam Thzn gaf. Verder bezitten we nog de inleiding tot de ‘Bloemlezing’
door Arnold Sauwen en een paar artikelen van Karel Van den Oever in zijn ‘Kritische
Opstellen’. Van al de literatuurgeschiedenissen geven slechts deze van Coopman en
Scharpé en vooral die van P. Hamelius een betrekkelijk uitgebreide studie over het
werk en de beteekenis van Dautzenberg. Wat aan brieven nog bestaat en in
verschillende bibliotheken berust, werd tot hiertoe (uitgezonderd de brieven aan Van
Dam) nog nergens besproken; nochtans is uit deze brieven, voorhanden in de
Koninklijke Vl. Acad., de Universiteitsbibliotheek te Gent, het Museum voor Vl.
Letterkunde te Antwerpen, de Mij voor Nederl. Letterk. te Leiden, en de Bibliotheca
Thymania te Amsterdam heel wat te halen, dat ons den man van naderbij leert kennen
en licht
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werpt op heel wat feiten uit dien tijd! Des te belangwekkender zijn deze weinige
brieven, daar al de andere geschriften van Dautzenberg, door De Cort nog vermeld,
verloren zijn geraakt; ook de brieven aan Dautzenberg gericht(1) zijn nergens meer
te vinden! Hoe jammer dat verlies is blijkt vooral, wanneer men poogt een
chronologisch beeld te krijgen van het ontstaan van zijn verschillende stukken,
waarvan het grootste deel niet meer te dateeren is! Wat hieromtrent op te maken
was, hetzij uit vroegere drukken, hetzij uit een der bewaard gebleven brieven, heb
ik achter dit werkje bijeengebracht; dit lijstje moge later hem behulpzaam zijn, die
de nog slechts in bibliotheken te verkrijgen gedichten zou willen heruitgeven; zulke
uitgave zou ontegensprekelijk het mooiste monument zijn, dat den Limburgschen
zanger kan opgericht worden. Dan ook zouden de onuitgegeven gedichten, die de
lezer eveneens achter dit werkje zal vinden en die ik heb bijeen verzameld uit
allerhande tijdschriften van die periode, hun plaats vinden nevens de thans bekende
uitgegeven stukjes. Dat er daarenboven onder de gedichten van Fr. De Cort, nà zijn
dood uitgegeven in 1912, zeker één, vermoedelijk wel meer, van Dautzenberg's
ongebundelde stukken loopen, heb ik bij mijn onderzoek kunnen vaststellen.
Deze studie heeft minder op het oog een esthetische critiek te leveren, dan wel
Dautzenberg als hervormer op taal- en prosodisch gebied te leeren waardeeren en
zijn invloed op de volgende dichtergeslachten in het licht te stellen. De geschiedenis
van het formalisme in Vlaanderen en in Nederland, die hier slechts zeer beknopt in
dit werkje voorkomt, hoop ik later uitvoeriger te kunnen bewerken.
Allen die mij bij mijn werk op een of andere wijze van dienst geweest zijn, bied ik
hier de uitdrukking van mijn innigsten dank; in het bijzonder ben ik wijlen Prof. Dr.
J. Persijn, Prof. Dr. Frank Baur, Prof. Dr. M. Sabbe, Prof. Dr. P. De Keyser, en de
heeren bibliothecarissen Lode Baekelmans, Ivo De Vreese, E.P. Duurkens en Dr.
A.A. Van Rijnbach ten zeerste verplicht, de eenen Voor de nuttige raadgevingen die
ze mij zoo mild verstrekten, de anderen voor de groote bereidwilligheid die ze
betoonden om mij de soms moeilijk te bereiken boeken en handschriften te bezorgen.
De Schrijver.

(1) Alleen eenige brieven van Van Dam aan Dautzenberg zijn weergevonden en werden mij
door Prof. Dr. M. Sabbe ter inzage gegeven, waarvoor ik hem hier mijn dank betuig.

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

3

Beknopt overzicht van de Literatuur in Zuid-Nederland tot aan het
optreden van J.-M. Dautzenberg
Gevolgen van zijn optreden voor latere dichtergeslachten
De korte tijd van onze vereeniging met Noord-Nederland is, om meer dan één reden,
heilzaam geweest voor den heropbloei van onze literatuur. Onze taal, door
eeuwenlange vreemde overheersching van onze gewesten op den achtergrond
gedrongen, werd in eere hersteld en mocht weer hopen op een nieuwen, tevoren
ongekenden bloei; een veelbelovend tijdperk ging voor de Zuid-Nederlandsche
letterkunde aanbreken!
Kinker(1) te Luik, Schrant te Gent, en Visscher te Leuven oefenden een weldadigen
invloed uit voor de verspreiding van onze eigen cultuur, waarbij vooral de
nieuwgestichte Gentsche Universiteit een niet te onderschatten rol zou spelen; wanneer
men bedenkt, dat bijna gansch het eerst optredend dichtergeslacht, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks onder leiding van Schrant tot de beoefening van de
Nederlandsche letteren werd aangespoord, kan men niet genoeg betreuren, dat de
jonge Universiteit zoo gauw haar opvoedende taak, in nationalen zin, moest
neerleggen.
Vóór 1815 was de invloed van de Hollandsche dichters op de onze van veel minder
beteekenis, alhoewel we toch niet mogen vergeten, dat ze reeds tijdens de Fransche
overheersching bekend geraakten, zij het dan ook in mindere mate. Schreef J.F.
Willems niet het groote gedicht Henrik de Groote van Feitama af, toen hij nog kind
was; en herinnert Alber Stichelbaut's

(1) Waarschijnlijk onder invloed van Kinker begon A. VAN HASSELT zijn eerste stukjes in onze
taal te dichten. Van 1837, hebben wij een vijftal stukjes van hem, gedicht in de periode toen
hij te Luik Kinkers lessen volgde. (Zie: (Euvres complètes, 5e deel; het zijn: Nederlandsche
Matrozenzang, De stervende Zwaardvechter, De Hartjes, De Spraak der Sterren, en Het
Uiterste.)
Buiten A. Van Hasselt mocht Kinker hier te lande nog op menig verdiensteljk student bogen;
we denken hier vooral aan Blommaert en een aantal Walen waaronder Delecourt, die ons,
Vlamingen, het meest genegen was; ook de Luxemburger Würth verdient hier vermeld te
worden.
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Jeruzalems Herstelling, in 1811 verschenen, niet in veel opzichten aan Arnold
Hoogvliet's Abraham de aartsvader?(1).
Nochtans kwam de krachtige stoot pas door de vereeniging met het Noorden. Onze
dichters maakten in dit tijdperk hun leertijd door, zoodat van een eigenlijke Vlaamsche
poëzie toen nog maar weinig te bespeuren was. Bijna de eenige, die vóór 1815
Nederlandsche verzen had geschreven, was de reeds vermelde J. Fr. Willems. Vervier,
de Nestor der Vlaamsche beweging, gaf in 1820 een bundeltje Gedichten; Ledeganck's
Broedermin onstond in 1827, en in hetzelfde jaar werd Rens bekroond; de vroegste
verzen uit de Madelieven van Mw. Van Ackere-Doolaeghe dateeren uit 1829 en ook
Van Duyse's Tyrtaeus' zangen, in het omwentelingsjaar gedrukt, bevatten stukken
van vóór 1830.
Al deze jonge dichters dweepten met de Hollandsche beroemdheden als Helmers,
Tollens, Feith en Bilderdijk, wier toon flink nadreunde in hun verzen. De taal, meer
verzorgd en rijker dan die van de 18de eeuwsche dichters, werd echter al te dikwijls
onnatuurlijk en opgeschroefd, want de poëzie kwam meer uit het hoofd dan uit het
hart en bezong abstracte onderwerpen, die ons niet in 't minste roeren kunnen - alles
was naar vaste modellen gemaakt en opgesmukt met de noodige Rhetoriek!
Na de omwenteling werd het bestaan van de taal ernstig bedreigd door de
stelselmatige miskenning vanwege het nieuwe bestuur. Onze piepjonge literatuur
kende toen bange dagen! Maar juist dit negeeren van de volkstaal gaf nieuwe kracht.
Liefde voor taal en volk vereenigde de dichters meer en meer en deed een stroom
van vaderlandsche zangen over het land golven, zoodat allerwegen de harten in
geestdrift oplaaiden. Het romantisme, dat in de omliggende landen reeds lang de
burchten van een bouwvallige pseudo-classiek stormenderhand had ingenomen,
leidde ook in onze kunstwereld tot een omwenteling. Reeds was een halve eeuw
verloopen, sedert Göthe's Götz en Werther evenals Bürger's Lenore (1774), het nieuwe
tijdperk in Duitschland hadden ingeluid, tengevolge waarvan Engeland en Frankrijk
op hun beurt door de romantische vloedgolf werden overstroomd en ook bij hen een
nieuw dichtergeslacht zagen oprijzen, dat, vooral met Lamartine en Victor Hugo, op
onze literatuur een buitengewonen invloed zou uitoefenen. ‘Vrijheid!’ werd de leus,
‘vrijheid in den vorm op poëtisch gebied ! evenals

(1) Dr. O. Dambre wees in ‘Nederlandsch cultureel gemeenschapsgevoel’ (Vercoullie-Album
1927, p. 73-91), op deze continuïteit.
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vrijheid, voor den burger op politiek terrein!’ Het nationaliteitsgevoel werd wakker,
en een der eerste uitwerkselen van dit streven was, dat de kunst een reine uiting van
eigen raskracht werd. Breuk met de klassieke traditie, invoering van een nieuwe en
natuurlijker beeldspraak, vrije uiting van het gevoel, verwerping van alle XVIIIe
eeuwsch rationalisme! dat waren als zoovele strijdkreten, die allen om het vaandel
van het romantisme groepeerden. Weldra sloeg echter al te dikwerf de geestdriftig
gewonnen vrijheid om in bandeloosheid. Welke wilde tafereelen, vol gruwel en
akeligheid, werden ons niet voorgeschoteld onder invloed van Walter Scott's
historische romans of van Byron's heldenvereering! Toch is al dat stormen en dringen
onze poëzie ten goede gekomen, daar het aan de bekrompen opvatting over dichtkunst
en dichter, die op het einde van de vorige eeuw overheerschend was, den genadeslag
toebracht en onze dichters over de grenzen deed kijken. Het gezichtsveld, tot nog
toe door Hollandsch pseudo-classicisme en Vlaamsche rederijkersprijskampen
beperkt, had zich merkelijk verruimd.
Ledeganck is een van die dichters, bij wien we de algemeene evolutie best kunnen
volgen. Zijn werk heeft, niet door de hoeveelheid, maar door de hoedanigheid, zijn
naam in onze letterkunde voor goed gevestigd.
In zijn vroegste werk De Broedermin vermeld hij reeds Feith. Dra komt hij onder
invloed van de dichtgenootschappen en volgt hun trant zóó getrouw na, dat hij
daardoor verscheidene prijzen wint, door de Kamers uitgeschreven. Wanneer later
dan de romantische vloedgolf met Byron, Scott, Schiller, Lamartine en Victor Hugo
komt aanzetten, worden deze zooveel hartstochtelijker schrijvers niet alleen in één
adem gelezen maar ook vlijtig vertaald en nagevolgd door onzen jongen dichter.
Zijn gansche dichterlijke loopbaan kronkelt in steeds stijgende lijn verder: zijn
meesterschap over de taal, zijn verzorging van den vorm zijn, voor dien tijd, een
merkwaardig verschijnsel. Een man met zooveel talent was geroepen om onze kunst
nog veel te schenken, maar zijn te vroege dood heeft hem in volle werkkracht
weggerukt op 41 jarigen leeftijd (1846).
Boven zijn tijdgenooten stak hij ver uit door zijn bijzondere begaafdheid als dichter
en door de grootere zorg, die hij aan zijn stukken besteedde. In meer dan één opzicht
kunnen we hem vergelijken met Dautzenberg, die, even vatbaar voor vreemde
invloeden, maar dan vooral Duitsche - ook wel een romantisch stukje schreef in dien
tijd (Romancen en Balladen) en vooral de liefde voor den vorm zeer ver gedreven
heeft, zooals wij in deze studie willen trachten aan te toonen.
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Twee dichtergroepen vertegenwoordigen het Vlaamsch literair leven in het jonge
Belgische koninkrijk; de reeds bestaande Gentsche groep, versterkt met mannen als
Blommaert, Renier, en Blieck, de Antwerpsche school met Th. Van Ryswyck, P. Fr.
Van Kerkhoven, J. de Laet, H. Peeters en Verspreeuwen.
De Gentsche groep was de oudste, de meer klassieke, de Antwerpsche kenmerkte
zich vooral door zijn romantischer strekking. De eerste had immers den Hollandschen
invloed dieper ondergaan terwijl de tweede eigenlijk pas geboren werd midden in
den roes van het romantisme.
Naast en te zamen met dezen streed een schaar Vlaamschgezinden, meer als taalen geschiedkundigen dan als dichters en drukte de voetstappen van J.F. Willems;
denken wij hier aan Snellaert, Serrure, Stallaert, Baron de Saint-Genois, Bormans,
Heremans en David, om slechts de leidende figuren te noemen. Rond 1850 was het
eerste dichtergeslacht zijn hoogtepunt reeds voorbij. De meesten waren ofwel
heengegaan, of ze waren uitgezongen. Het geslacht dat volgde teerde niet langer op
den invloed, die van het Noorden was uitgegaan(1), maar wou op eigen krachten de
poëzie vernieuwen. Vooral de Antwerpsche groep trachtte zich op het voorplan te
dringen, met Van Beers, De Geyter, De Cort en Dodd.
Inmiddels was ook een metrische vormbeweging aan den gang, voornamelijk een
reactie tegen den al te eentonigen alexandrijn. Reeds bij Van Duyse merken we
pogingen, om volgens een metrisch schema te werken. Het was echter vooral
Dautzenberg, die den beslissenden stoot voor de werkelijke vormvernieuwing zou
geven, en die bepaald afbrak met de heerschende prosodia.
Nu is het wel belangwekkend hier even het oordeel van Mw Luise von Plönnies,
een Duitsche dame die veel ons land bezocht en zich met dichtkunst bezig hield,
over den stand van onze literatuur in die dagen mede te deelen. In haar
Reise-Erinnerungen aus Belgiën (Berlin 1845) zegt zij onder meer (p. 298): ‘Die
flämische Literatur rühmt sich aller Mängel und aller Vorzüge der Jugend. Sie ist
unpolirt, unentwickelt, aber wahr, kräftig, begeistert. Mit Gewalt entringt sie sich
den Fesseln der schulmeisterischen Perrücken, welche mjt rhetorikaler Salbung sie
festhalten möchten auf den graden Gartenwegen, zwischen steif geschnittenen
Buchsbaum-Figuren und

(1) ‘Men ziet wel, dat gij niet bij die stijve, pedante Hollandsche magisters in de leer zljt geweest,
welke den meesten onzer Vlaamschen dichteren tot modellen dienen!’ (Frans De Cort aan
Gezelle, 2-12-62. Gezelle-Uitgave 1930. G.G.G. & Kl., bladz. 25.)
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Taxuswänden.’ Aan deze gebreken verhelpen door ‘polijsten en ontwikkelen’ zou
het groote doel van Dautzenberg worden!
De studie van het Middelnederlandsch bracht onderwijl een oudere poëzie aan het
daglicht, die heelemaal los van alle rhetorikale gemaaktheid, zwierig en zangerig het
oor bekoorde(1); Willems' uitgave der Oude Vlaamsche Liederen (1848), zijn Reinaert
(1834), de uitslagen van de opsporingen naar onzen ouden taalschat, in het Belgisch
Museum (1836-1846) en later in het Vaderlandsch Museum opgenomen, verleidden
P. Van Duyse tot het dichten van zijn Liedekens in Middelnederlandsch, evenals ze
zijn Duitschen vriend Hoffmann von Fallersleben reeds vroeger tot het schrijven van
de onsterfelijke ‘Loverkens’ hadden gebracht.
Ook Dautzenberg, meer nog dan de anderen, zou de oude stukjes navolgen en,
zooals we verder zullen aantoonen, er zich voortdurend op beroepen om zijn eigen
stelsel in de prosodia te verrechtvaardigen. Daarin gaat nu het formalisme van zijn
school verschillen met vroegere metrische hervormingsbewegingen, dat het zich gaat
steunen op een oudere periode, niet van een vreemde, maar van de eigen poëzie, een
poëzie die steunde op een ander metrisch beginsel. Vandaar uitgaande wou het
klassieke en vreemde versschemata invoeren. Daarbij kwam dan de groote liefde
voor taal en volk krachtig medewerken: onze taal was immers, evenals het Duitsch,
lenig genoeg om zich in het keurslijf van welken vreemden vorm ook te voegen! De
strijd, die op politiek terrein voor de ontvoogding van de Vlamingen gevoerd werd,
vond aldus zijn weerklank in de techniek van de dichtkunst. Los van de silbentelling
der Fransche dichters! was de kreet, weg met den alexandrijn en de armoede in den
vorm! de grondslag van onze poëzie zij dezelfde als die, waarop het groote Duitsche
broedervolk de hare heeft gegrondvest!
Voor Dautzenberg nu was Frankrijk met zijn taal en zijn zeden de oorzaak van
alle kwaad; de Duitschers waren de meesters, die hij gewillig wou volgen. Zeker
oogenblik (1846) dreigde zelfs de poëtische en de politieke strijd volledig in de
aldietsche beweging, door zijn vrienden in het leven geroepen, op te gaan. De Waal
H. Delecourt wou tot een groote volkseenheid komen, die Nederduitschers en
Platduitschers zou omvatten. Later werd Dr. C.J. Hansen de leider van die beweging.
Al deze pogingen leidden natuurlijk tot een grooteren invloed van

(1) Ook de werking van de ‘Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen’, in 1839 door Blommaert
en Willems gesticht, mag hier niet uit het oog worden verloren.
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de Duitsche dichtkunst op de onze. Vooral Platen, Rückert en Bodenstedt werden
bestudeerd, vertaald en nagevolgd.
Dat deze invloed weldadig was bewees het werk van Dautzenberg en dat van Frans
de Cort in diens tweede periode; de werkelijke vernieuwing die zij brachten, werd
later door Van Droogenbroeck overdreven uitgewerkt en opgedreven tot het
kunstmatige. Wat bij de eersten nog middel was, werd bij den laatste uitsluitend doel.
Toen later nog de jonge Pol de Mont die metrische bedoelingen, welke hij ook bij
de Fransche Parnassiens aantrof, doorvoerde in zijn verzen, kantte Max Rooses zich
bepaald tegen alle formalisme wat aanleiding gaf tot een fellen pennetwist, waarin
Pr. Van Langendonck nevens Pol De Mont streed tegen de oudere opvatting. Van
Langendonck's kritisch inzicht, samen met het werk van Guido Gezelle en zijn school,
waren oorzaak dat het overdreven en droge vormwerk op een onoverkomelijk verzet
stuitte, verzet waaruit de Van Nu en Straks beweging dan geboren werd, die den strijd
meer op het plan van de Europeesche literatuur voerde en weer naar een verruiming
van den gezichteinder streefde, door aan de gedachte een belangrijker plaats nevens
den vorm te geven.
De beweging, die hier in het Zuiden, door Dautzenberg en zijn school, voor de
verjonging van de literatuur gevoerd werd, had ook in het Noorden weerklank
gevonden. Wat bij Joan Bohl nog stroef klonk, werd reeds bij een Fiore della Neve
een natuurlijker uitzingen. Bij Jacques Perk dan zou die vormverfijning haar hoogste
expressie vinden in zijn Sonnettenkrans. Zoo zien we dat het parallele streven van
een Vosmaer en een Potgieter den bloei van de Nieuw-Gidsbeweging heeft mogelijk
gemaakt, evenals in het Zuiden de poëzie een hooger vlucht heeft kunnen nemen,
dank zij de lenigmaking van de taal door het formalistisch werk, dat voorafging. Zoo
zijn we dan getuige van het feit dat een Helena Swarth, als zuivere formaliste
begonnen, zich ontbolstert tot de groote dichteres van latere jaren.
Daarin ligt de groote beteekenis van al het vormwerk door de dichters
voortgebracht: de beheersching van den vorm, zoo noodzakelijk tot het scheppen
van welk kunstwerk ook, werd grooter, en stelde den kunstenaar in staat met meer
gemak voort te brengen; langs den weg van nabootsing kwam men tot eigen
harmonisch en evenwichtig werk.
Van deze beweging is J.M. Dautzenberg de vader geweest, doordat hij de eerste
met een volledig uitgewerkt programma voor de hervorming van onze prosodie in
het strijdperk trad. Wel waren vóór hem reeds pogingen gedaan, maar die bepaalden
zich steeds tot een of ander genre in 't bijzonder.
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Pogingen van anderen
voorloopers en tijdgenooten van Dautzenberg op het gebied van
vernieuwing der versleer.
Alvorens Dautzenberg's streven en werk verder te bestudeeren, willen we de pogingen
onderzoeken, die gedaan zijn door zijn streekgenoot A. Van Hasselt, zijn vrienden
J. De Laet en Pr. Van Duyse, den classicus Cracco en den Duitschen dichter Hoffmann
von Fallersleben, om daarbij te trachten uit te maken in hoeverre zij hem den weg
getoond hebben, of omgekeerd hoe hij sommigen onder hen beïnvloed heeft.
André VAN HASSELT, een Limburger, die aanvankelijk in het Nederlandsch
dichtte, en - nadat hij zich reeds lang in de Fransche dichtkunst een vooraanstaande
plaats had weten te veroveren - later toch nog een paar stukjes in zijn moedertaal
schreef, is van al de voorgangers van Dautzenberg de meest belangwekkende. Had
hij zich weliswaar van onze taal vervreemd, zijn metrisch programma in de vreemde
taal biedt veel gelijkenis met datgene, dat Dautzenberg in de onze verdedigde. Reeds
was uit zijn Nederlandsch dichtwerk op te maken welken weg hij later zou inslaan.
Toen Dautzenberg, aarzelend nog, zijn eerste stappen in de dichtkunst waagde, en
het al niet verder bracht dan tot eenige stukjes in deftige jamben- of trochaeënmaat,
werd reeds in het Belgisch Museum (Gent 1839, Dl. III, bl. 124), Van Hasselt's Witte
Berg opgenomen, een rijmloos stuk volgens vast metrisch schema gedicht.
Zijn andere Nederlandsche stukjes van dien tijd echter, kennen geen andere maat
dan de gewone jamben en trochaeën; Het Gouden Boeksken, in 1845 verschenen,
bevat één en veertig
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kleine stukjes voor kinderen, meestal vertalingen van Duitsche, Fransche, Engelsche
en zelfs Zweedsche dichters. Alhoewel verzorgd van vorm, verraden zij geenszins
metrische beslommeringen bij den dichter. Nochtans, naar blijkt uit zijn brief aan
Alvin(1) van 28 Januari 1833, hield hij zich van toen af reeds ernstig met de studie
van rhythme en metrum bezig; vooral de Fransche prosodie wekte zijn belangstelling
op, daar hij wou trachten er de regels van de Duitsche versleer op toe te passen. ‘J'ai
recueilli beaucoup d'idées neuves sur la poésie française et sur l'harmonie, que j'avais
promis de développer dans plusieurs lettres au Globe; mais les événements politiques,
survenus depuis m'en ont empêché...’(2).
Zijn eenig oorspronkelijk metrisch gedicht bleef voor onze taal dan De Witte Berg.
Het metrum was daarenboven zeer eenvoudig: Van Duyse, die het Van Hasselt nooit
heeft kunnen vergeven, dat hij naar het Fransche kamp was overgeloopen, zegt over
dit stuk(3): ‘Deze Belgische dichter, die meestal uit het Hoogduitsch navolgde, kwam,
wellicht door die aanraking, op de gedachte om een Ode in dactylische verzen, met
een voorslag, doch zonder rijm te schrijven. Zij werd te Chamouny samengesteld,
maar draagt sporen dat haar vervaardiger met den Franschen lierzang van Chenedollé
op den Witten Berg niet onbekend was.’
Voor ons blijft echter het stuk van groot belang, daar het, althans in deze periode,
het eerste is, met zuiver metrische bedoelingen geschreven. In zooverre was Van
Hasselt dus een voor-

(1) Zie: L. ALVIN: André Van Hasselt, sa vie et ses oeuvres. - Bruxelles 1877, pp. 53-57.
(2) Hugo P. THIEME deelt ons (blz. 58) van zijn ‘Essai sur l'histoire du vers français’, (Paris
1916), volgende bijzonderheden mede, waaruit we kunnen afleiden dat er in 1840 reeds in
Frankrijk een beweging, paralleel met die ten onzent, ten gunste van het metrisch vers was
ontstaan.
‘En 1853, H. BARBIEUX: (Du principe rythmique de la langue française. Progr. Gymnas.
Hadamar-Weilburg. Lanz. p. 1 à 16) discute le développement du principe rythmique et
montre que la quantité ne pourrait subsister dans les langues modernes et comment l'accent
l'a remplacé. Il croit qu'un principe dans le genre de celui suggéré par P. ACKERMANN en
1840 (L'accent appliqué à la théorie de la versification. Aimé André 1840, p. 72; 2e éd. en
1843) sera adopté par les poètes futurs avec quelques modifications.’
In 1841 had trouwens Ed. DU MÉRIL reeds zijn ‘Essai philosophique sur le principe et les
formes de la versification’ (Brockhaus et Avenarius 1841; 231 p.) gepubliceerd, een werk
van buitengewone verdienste om zijn merkwaardige behandeling van vergelijkend rhythme
en metriek.
Een verder uitdiepen van het vraagstuk der metrische Fransche verzen valt hier buiten onze
bevoegdheid. We willen er hier nog slechts op wijzen hoe, het jaar nà het verschijnen van
Van Hasselt's ‘Etudes rythmiques’ de eerste daadwerkelijke bespreking van deze soort van
poëzie door Léon GAUTIER in zijn OEuvres poétiques d'Adam de Saint-Victor (2 vol.
Introduction de la versification rythmique Palmé 1858) werd gehouden.
(3) Pr. VAN DUYSE: Verhandeling over den Nederlandschen versbouw 's Gravenhage 1854, 1e
deel, blz. 71.
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ganger van zijn streekgenoot. Zijn later werk op metrisch gebied werd opgevat in
den tijd, toen Dautzenbergs eerste bundel verscheen - het was nochtans in het Fransch!
Inderdaad, Paul Hamélius(1) bevestigt ons, dat de Etudes Rythmiques, die eerst in
1857, zeven jaar dus nà de Gedichten van D. verschenen, rond 1850 reeds werden
opgevat. In 1862 treffen wij weer vijf en veertig Etudes rythmiques aan in zijn bundel
Poèmes, paraboles, odes et études rythmiques; in 1867 verschijnt de eerste uitgave
van Les Incarnations du Christ, weer door zeven en zestig nieuwe rhythmische
studies gevolgd, maar waaronder er eenige reeds vroeger verschenen, die nu herzien
waren; de tweede uitgave bevat nog twee en veertig nieuwe studies, zoodat we in de
volledige werken twee honderd negentien metrische stukken vinden. Over het doel
van den dichter zegt ons Alvin (op. c. 244): ‘L'auteur des Etudes rhythmiques se
proposait de les réunir un jour et de les accompagner d'un traité théorique; mais il
voulait auparavant avoir épuisé toutes les formules musicales, que son collaborateur
et ami, l'habile compositeur M.J.B. Rongé s'était chargé de lui fournir. La tâche était
immense; pour l'accomplir, il fallait du temps, de la patience et du talent; si elle n'a
point été achevée, c'est que les jours du poète étaient comptés. Quant à la patience
et au talent, ils ne lui ont jamais fait défaut. Van Hasselt a pu achever deux cent
dix-neuf études embrassant toutes les espèces de vers admis par la prosodie française.’
De verhandeling is nooit geschreven! Wel zegt ons de dichter in zijn inleidend
woord tot de Nouvelles poésies, 1857, dat zijn ideeën reeds gedeeltelijk uitgedrukt
zijn in het Manuel de versification van Henri Boscaven; voor het overige drukt hij
de hoop uit dat Fétis er zich zal mee bezighouden. Bij de eerste uitgave der Quatre
incarnations (1867) zegt Van Hasselt van zich zelf: ‘L'auteur y a joint aussi deux
extraits de la traduction rythmée qu'il a faite, avec la collaboration de M. Rongé, de
l'opéra de Weber, le Freischütz. (Later zal hij met Rongé nog tien andere Duitsche
en Italiaansche opera's rhythmisch vertalen.) Ces morceaux, pense-t-il, serviront à
prouver qu'il est possible d'ajuster des paroles à toute mélodie sans la désaccentuer...’
Dautzenberg, voor het Nederlandsch, had vroeger juist hetzelfde verklaard!
Hoe paralleel de twee bewegingen liepen, toont de metrische vertaling van Alb.
Lortzing's Ondine aan, een toover-

(1) P. HAMELIUS: Introduction à la littérature française et flamande de Belgique. Bruxelles
1921, p. 194.
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opera in vier bedrijven, door Dautzenberg's leerling J.-A. Van Droogenbroeck. Zij
werd eveneens in 1867 voltooid, en nog hetzelfde jaar gespeeld in den
Cirkschouwburg te Brussel. Van Droogenbroeck, die een degelijk musicus was,
kende Van Hasselt's medewerker J.B. Rongé zeer goed, en volgde diens muzikale
formules (die met alle mogelijke maten en voeten van Dautzenberg overeen kwamen)
getrouw na.
Wat eigenaardig mag genoemd worden is wel het feit, dat twee streekgenooten,
beiden dichters met metrische ideeën die eenigszins paralleel loopen, een gansch
tegenovergestelden ontwikkelingsgang hebben doorgemaakt. Van Hasselt, in 't
Nederlandsch begonnen, zal later in de Fransche literatuur naam weten te maken;
eerst schrijft hij zijn Etudes rythmiques en is van zins er later een verhandeling over
te schrijven; deze is echter in de pen gebleven! - Dautzenberg, integendeel, schrijft
bij voorkeur in het begin zijner dichterlijke loopbaan Fransche verzen(1) - pas later,
door toedoen van Van Duyse en van Van Dam, zal hij zich voor het ‘Nederduitsch’
interesseeren. Zijn bundel Gedichten verschijnt omstreeks den zelfden tijd (1850),
als zijn Beknopte Prosodia der Nederduitsche Tael (Taelverbond, 6e Jg., 7e deel,
1850), doch deze laatste was, naar zijn eigen verklaring in het Voorwoord reeds een
paar jaren bewerkt(2), L. Alvin meldt ons (in de voetnota van bl. 167), dat Van Hasselt
op 30 April 1870 aan zijn vriend Nolet de Brauwere van Steeland, vier oden van
Horatius, door hem in het Nederlandsch vertaald, opzond. In het erbij gevoegde
briefje zegde hij. ‘Hier au soir, je lisais quelques pages d'Horace pour me délasser
du travail de la journée, et je fus étonné de la facilité qu'on aurait à traduire
rythmiquement ce poète en flamand’. Hieruit zou men bijna mogen opmaken, dat
Van Hasselt nooit een woord van Dautzenberg's gedichten had gelezen, vermits reeds
in diens eersten bundel metrische vertalingen van Horatius voorkwamen. Het is
natuurlijk zeer onwaarschijnlijk, daar juist Van Hasselt voor zijn metrische
proefnemingen in het Fransch de beweging in onze taal volgde en bijdragen leverde
in het Muzenalbum voor 1842, 44 en 46, dat is de tijd waarop ook Dautzenberg de
zijne inzond. Wij houden daarom den laatsten

(1) In de briefwisseling Dautzenberg-Van Dam, welke thans in het Museum voor Vlaamsche
Letterkunde te Antwerpen berust, is een Fransch gedicht van D.: L'Hospitalité, naar het
Duitsche stuk van Langbein en dat in de brieven ook als Philémon vermeld is. De brieven
aan Van Duyse (Kon. Vl. Ac.) bevatten zelfs een oorspronkelijk Fransch nieuwjaarsgedicht
van vier achtregelige strofen in jamben (zie brief van 30-12-1836).
(2) (Zie blz. XII, Gedichten, van J.M. DAUTZENBERG, Brussel, C. Mucquardt 1850.)
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zin van den aangehaalden passus veeleer voor een verontschuldiging van den dichter,
die hierdoor zijn werk goed onthaald wou zien door den gevreesden Nolet, die evenals
Van Hasselt, lid van de Académie Royale de Belgique was! Nolet spoorde hem aan
om voort te gaan op den ingeslagen weg; hij ontving reeds den 24 Mei een vijfde
ode; dit was echter de laatste. Alvin merkt hierbij op: ‘Ces essais parurent à ce juge
si compétent (Nolet) tout à fait dignes de l'impression, mais le texte même du billet
dont on vient de lire l'extrait ferait croire que ce fut le premier essai de Van Hasselt
et qu'il n'en traduisit pas d'autres. On n'a rien trouvé dans les manuscrits délaissés
par le défunt. Il doit y avoir pourtant d'autres traductions en vers flamands, dont
Van Hasselt, un an environ avant sa mort a donné lecture à son ami.’
Alvin drukt dan de hoop uit dat de geschriften zouden teruggevonden worden en
dat een bundel Vlaamsche verzen het werk van A. Van Hasselt moge komen
vermeerderen(1).
Dat er persoonlijke betrekkingen tusschen de twee Limburgers, Dautzenberg en
Van Hasselt, geweest zijn, kunnen wij niet bepaald aantoonen, alhoewel zij moeten
bestaan hebben; op zijn minst moeten zij elkander gekend hebben. Beiden hebben
in ieder geval drukke betrekkingen gehad met Nolet de Br. v. St.(2).
Boven zagen wij dat Van Hasselt vijf oden van Horatius, in 't Nederlandsch
vertaald, ter goedkeuring zond aan den geduchten criticus; waaruit we besluiten dat
hij Nolet lang kende en dus waarschijnlijk ook veel van diens vriend Dautzenberg
gehoord heeft.
Overigens moeten Dautzenberg, de stichter en de ziel van de ‘Toekomst’ een blad
voor onderwijzers, en Van Hasselt de opziener over het normaal onderwijs, in dezelfde
stad wonende, met elkaar in betrekking gekomen zijn.
Dautzenberg trouwens, die zoo goed onze literatuur, zoowel de oudere als die van
zijn tijd, zoowel de buitenlandsche als die van de eigen streek bestudeerde, zal wel
het Gouden Boeksken gelezen en gewaardeerd hebben; hij, de formalist bij uitstek,
had een open oog voor al wat op de letterkundig en metrisch gebied gepresteerd
werd. Spijtig vinden wij het nochtans nergens zijn oordeel over zijn grooten tijdgenoot
te hebben aangetroffen. Van

(1) Nolet de Br. v. St heeft voor de uitgave van Van Hasselt's volledige werken - 10 dln Brussel,
Bruylant en Cie, 1877 - de Nederlandsche gedichten verzameld, gerangschikt en van een
inleidend woord voorzien. Zij zijn in het 5e deel der proza-reeks opgenomen. (Volgende
oden werden vertaald: Hor. Od. I: 9, 26, 37, 38, en III, 30.)
(2) Cf., p. 35.
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L. Jottrand echter, een ander lettervriend van Dautzenberg, hebben we wel een
waardeerende critiek over het Gouden Boeksken (zie De Broederhand, 1845, p. 93
vlgg.) gevonden, waarin de verzorging van den versvorm aangestipt wordt.
Van welke beteekenis het streven van Van Hasselt voor de Fransche literatuur, en
dus mutatis mutandis dat van Dautzenberg voor de onze is geweest, werd door P.
Hamélius (l.c. pag. 195) treffend uitgedrukt op de volgende wijze:
‘Vraie ou fausse, la doctrine de Van Hasselt doit s'estimer d'après les oeuvres
qu'elle a inspirées et d'après son action sur le mouvement littéraire. Souvent c'est par
la technique que s'imposent les réformes en matière d'art, et ni les chansons de
Maeterlinck, ni les vers irréguliers de Verhaeren n'auraient pu naître, s'ils n'avaient
été préparés par des expériences de versification antérieures.’
Zoo zal het streven van Dautzenberg en zijn school eveneens aan onze dichtertaal
die plooibaarheid bezorgen, welke ze in het huidig stadium heeft bereikt; daardoor
wordt hij, de Limburger, de groote voorbereider van lateren literatuurbloei!
Was het ons niet mogelijk de betrekkingen van Dautzenberg met Van Hasselt te
bewijzen, voor deze met J.A. DE LAET gaat het des te gemakkelijker, daar wij de
brieven bezitten, die tusschen hen gewisseld zijn(1). Geboren in 1815 was De Laet
een jonger tijdgenoot en lettervriend van Dautzenberg. Pol de Mont in zijn La Poésie
Flamande de 1830 à 1890 zegt over hem (blz. 9): ‘Il n'a publié qu'un tout petit volume
de vers; mais ce volume renferme une suite, intitulée Diva Pax, quatre belles odes
écrites en vers blancs excellents. Ce sont peut-être les premiers vers blancs qui ont
été essayés et osés dans la littérature flamande de cette époque(2).’
Welnu, deze vier oden dateeren pas van 1847, en zooals we boven zagen, had
reeds in 1839 A. Van Hasselt een ode in rijmlooze verzen geschreven. Wat meer is,
Dautzenberg had, zooals we later zullen zien, toen reeds een viertal oden van Horatius
in de Broederhand gepubliceerd, alsook een oorspronkelijke metrische ode ‘De
Dichter’ in het Taelverbond van Antwerpen. Als we bedenken dat in 1847
Dautzenberg daarbij zijn vier Oden aan Vlaenderen dichtte, en deze zeker aan zijn
vriend De Laet, die toen voor Vlaamsch België voortdurend naar Brussel kwam, zal
laten lezen hebben, dan kunnen we gerust besluiten dat De Laet juist onder invloed
van Dautzenberg zijn rijm-

(1) Zie brieven van Jan De Laet, Kon. Vl. Ac.
(2) Conférences sur la litt. flam. organisées par la Ligue de l'Enseignement. - Van der Poorten.
Gand 1918, 24 pages.
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looze verzen schreef, en dat hij, veeleer dan schrijver van de eerste blanke verzen te
zijn, hij als een der eerste volgelingen van Dautzenberg mag aangezien worden. Wie
trouwens zijn Visscherslied leest, voelt oogenblikkelijk den grooten invloed, dien
Dautzenberg op hem uitgeoefend heeft. Het is eenvoudig, gemoedelijk en met lossen
zwier gedicht, wat we jammer genoeg niet van al de verzen van De Laet kunnen
zeggen. Stukjes als dit doen ons het dubbel betreuren, dat De Laet vaarwel zegde
aan de poëzie, daar we groote verwachtingen van hem mochten koesteren. Wat den
vorm betreft, had hij een voorliefde voor het sonnet. Heremans, die anders toch ook
wat formalistisch geknutsel leverde (men denke aan zijn vertalingen der Gazelen
van Rückert en Platen)(1), liet liefst dit zonderling rijmenspel (van het Sonnet) aan de
‘Rimeurs français’ over, maar moest toch bekennen dat de heer De Laet er ons eenige
niet onaardige leverde (Taalverbond, 5e deel, blz. 134). De vier oden van Diva Pax
dan, die Heremans te kundig van vorm achtte, omdat ‘poëzy toch geen bloote kunst
mag worden’ (het gevoel moet de hoofdzaak blijven)(2), die P.F. Van Kerckhoven te
‘heulzappig’ vond(3), en die door den strengen Nolet als naar den vorm onvoldoende
werden geoordeeld(4) en hem als inhoud te ééntonig leken, waren intusschen niet zoo
slecht, als deze critici ze hebben gedoodverfd. Mogen ze ook al niet opwegen tegen
het fijnere werk van Dautzenberg, het zijn in ieder geval oden, waar heel wat meer
gloed in steekt dan in het deftiger werk van een Nolet of een Heremans, of het
hartstochtelijke stormen van den romantischen Van Kerckhoven: ze breken af met
den door D. zoo gehaten tiraldiraldira-deun door de opgewekte trippelmaat die ze
laten hooren en komen de beweging ten voordeele van rijmlooze en metrische verzen
versterken. Met Diva Pax en de Sonnetten openbaarde De Laet zich als een keurig
vormverzorger, en behoort aldus tot de medestanders van D. op prosodisch terrein(5).
Een ander vriend van Dautzenberg was de Dendermondenaar Prudens VAN
DUYSE, dien hij te Gent had leeren kennen, en waarmee hij steeds innig zou blijven
samenwerken. Alhoewel Van Duyse niet de man is geweest, die bewerkte dat
Dautzenberg in onze taal begon te dichten - dit gebeurde immers

(1)
(2)
(3)
(4)

Nederduitsch Lett. Jaerboekje, 1855, blz. 116.
Taelverbond IV, blz. 440.
De Vlaemsche Rederijker VIII, blz. 47.
‘Het stuk is, op Duitschen trant, in rijmlooze verzen opgesteld, maer rijmloos is daerom niet
metrisch, of zou dat misschien een Antwerpsch metrum zijn?’ (Vlaemsche Stem, III, 1848).
(5) Hier bevelen we de door Eug. De Bock ‘Uitgekozen Gedichten’ van Joh. Alf. De Laet met
inleiding ten zeerste aan.
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dank zij Joh. Van Dam, een ander vriend, die toen ook te Gent in de Koninklijke
School werkzaam was - toch is het door zijn aanmoedigingen en raadgevingen, dat
Dautzenberg voortdeed en weldra hem de baas zou blijken te worden, daar de al te
gemakkelijk-dichtende Van Duyse den vorm te weinig in acht nam. Waren inderdaad
de eerste stukjes van Dautzenberg, die Van Duyse ter verbetering ontving, pas in
1836 gedicht, reeds in 1830 zal de leerling den meester terechtwijzen voor sommige
slechte rijmen in de Vaderlandsche Poëzie(1) en zal zelfs in 1847 het botweg verklaren,
dat zijn hexameters slecht zijn(2).
Wat metrische verzen betreft was Dautzenberg heel wat knapper dan zijn geniale
vriend, die ook wel zulke verzen begon te schrijven, doch, bij gemis aan het noodige
volhardingsvermogen om steeds te schaven, dit weldra opgaf en zelfs vertalingen
van oorspronkelijke metrische stukken maakte in de meer vlakke iamben- en
trochaeënmaat. Zoo tracht hij in het bundeltje Vrolijkheid(3) eentonigheid te vermijden
door een rijke verscheidenheid in de versmaat, weeral naar het voorbeeld van
Dautzenberg. Hierin treffen wij ook Drie Oden van Horatius aan, maar slechts ééne
ervan is metrisch vertaald. De eerste ode is die Aan Sextius (Hor. Carm. I, 4), in
strenge alexandrijnen gewrongen zonder den minsten zin voor het klassieke metrum.
De tweede is de Ode aan Licinius (Hor. Od. II, 10). Hier heeft van Duyse het
schema der sapphische strofe getrouw nagevolgd. Dat het hem echter later zelf minder
bevallen heeft, bewijst het bijschrift van den dichter op zijn handexemplaar: ‘Achter
te laten in een herdruk(4) (1856). We laten er hier de eerste strofe van volgen:

(1) ‘Het Begijntjen, de Vaderbeul hebben mij bij herhaalde lezing steeds bevallen en het boekje
zal mij dikwijls in mijne handen komen. Maek, waerde vriend, maek nog vele aerdige stukjes;
gij, beter dan wie het zij, kunt de rijmen boomen en zonen missen; gij behoeft in 't geheel
niets in te voeren tot uw gemak...’ schrijft Dautzenberg in een brief aan Van Duyse (21 Jan.
1840), Kon. Vl. Ac., waarbij hij echter uit het oog verliest dat niemand minder dan de
technische reus Bilderdijk de assonantie in het rijm voor gewettigd, want esthetisch werkzaam,
hield. Maar, het is waar ook, Dautzenberg hield het gewoonlijk niet met Bilderdijk..
(2) ‘... Ik heb met genoegen de geboorte uws Hermans vernomen. De hexameters, die gij mij te
dier gelegenheid mededeelt, zijn luttel waerd; Heer Cracco staet, wat den vorm betreft,
oneindig dieper dan Klopstock, die geen meester in den vorm was. Ik zal U te dezen opzichte
mijne kleine opmerkingen nopens de regelen van lengten en kortten der silben mededeelen
en gij zult verwonderd zijn, dat de eenvoudigste grondbeginsels soms het minst bekend
zijn...’, beleert hij zijn vriend, (id., 22 Dec. 1847, Kon. Vl. Ac.), waarop Van Duyse hem,
als ijverig leerling, antwoordt: ‘Heer Cracco heb ik over den echten versbouw van 't Hexameter
van verre vermaand: doch ten mijnen innigen spijte vruchteloos...’ (Brief van Van Duyse
aan Dautzenberg, 7 Jan. 1848. Mus. v. VI. Lett., Antwerpen.)
(3) Vrolijkheid, Poëzie door M. Prudens VAN DUYSE, Leeuwarden. - V. Meursinge 1853.
(4) Cf. J. Micheels: a.w., blz. 209.
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Leven zuls du best met niet immer dieper,
O Licyn, 't zeeruim te bezeilen, noch met
Al te dicht, stormbang, den oneffen oever
Immer te scheren.

Dezelfde ode was reeds vroeger door Dautzenberg vertaald en in de Gedichten, blz.
193 opgenomen. Waarschijnlijk vond Van Duyse zelf, dat de vertaling van zijn vriend
hooger stond en wou ze daarom bij een mogelijken herdruk liever weglaten! Ziehier
dezelfde strofe, door Dautzenberg vertaald:
Beetre vaert, Licinius, zult ge hebben,
Wen ge, uit vrees voor stormen, niet immer angstvol
Wen ge u min vooruit op de hooge zee waegt
Beeft bij het rotsstrand.

De derde, de Ode aan Posthumus (Hor. Od. II, 14), heeft Van Duyse tweemaal
bewerkt: de eerste lezing is deze van 1853, in Vrolijkheid opgenomen, de tweede
komt voor in de Nagelaten Gedichten, VIIIe dl.: geen enkel van beide is echter
metrisch! Van Droogenbroeck meent hiervoor een verklaring te hebben gevonden;
zoo zegt hij in zijn Verhandelingen over de Toepassing van het Grieksch en Latijnsche
Metrum op de Nederlandsche Poëzij’ (Brussel 1886), op blz, 92:
‘Prudens Van Duyse, de vruchtbare en hartstochtelijke dichter, was de vriend van
Dautzenberg: het mocht dezen evenwel niet gelukken den luidruchtigen stormer het
schoone der metrische melodie altoos te doen vatten. Reeds in zijn Vaderlandsche
poëzie spreekt Van Duyse van een sapphisch metrum, dat hij getracht heeft, althans
voor het oor weer te geven, en in zijne Verhandeling, II, 146 komt hij er nogmaals
op terug... Van Duyse vond dus dat metrische verzen niet voor het oor geschreven
worden...’
Misschien is deze meening wel de eenig aanneembare; vergeten we hier niet, hoe
V.D. in De Eendragt van 3 November 1850 zelfs aan Dautzenberg den raad gaf
Horatius niet meer metrisch te vertalen(1). Het VIIIe boek van de Nagelaten Gedichten
van V.D. begint nochtans weer met een fragment uit den Ilias (Ie zang) en een gedeelte
der XVIIIe Idylle van Theocritus, getrouw in hexameters overgebracht (ditmaal
betere dan die van 1847!) Anacreon vertaalde hij in namaak-Middelnederlandsch:
dat moet zijn vriend Dautzenberg geen klein

(1) Zijn meening was dus heelemaal omgeslagen tegen in 1848, toen hij nog aan Dautzenberg
schreef: ‘Heyse's grammatica is mij thands niet meer vreemd. Ik sende U hiernevens mijn
Alcaïcum op Vesael: Gelief het mij soo spoedig mogelijk weder te senden, opdat het saturdag
in de Eendragt verschijne. (7 Jan. 1848.)
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genoegen gedaan hebben, hij die het zoo betreurde niet voldoende het Grieksch
machtig te zijn en zulk fel voorstander van onze oude taal was! Verder bevat de
bundel nog veel vertalingen uit het Latijn, doch eigenlijk metrische stukken komen
er niet meer in voor; wel navolgingen van de Niebelungenstrofe (Siegfrieds Opvoeding
en Zwaardnemen).
Terloops wezen wij er op, hoe hij Anacreon in Middelnederlandsche versmaat
overbracht. De studie van het Middelnederlandsch was toen volop in zwang. Ook
bevat de Ve bundel Nagelaten Gedichten, een heele reeks Oude liedekens in navolging
van Hoffman von Fallersleben's Loverkens, gedicht. Ze zijn mee van het beste, dat
onze literatuur uit dit tijdperk biedt. Pol de Mont liep in latere jaren hoog op met het
liedeken van Here Halewine (zie Volkskunde, 1891, 4e Jg.) en mocht het met recht
een meesterstuk verklaren. De Oude Liedekens, de Kindergedichten(1) en Nazomer
mogen we als de beste werken van Van Duyse aanzien. Bij het verschijnen van de
10 bundels Nagelaten Gedichten schreef Max Rooses een opstel in het Nederlandsch
Museum van 22 April 1887 (blz. 185/224), waarin hij niet malsch was voor Van
Duyse. Dr. Eug. Van Oye leverde de anti-critiek; ook anderen namen het op voor
den verguisden dichter; Pr. Van Langendonck was een van dezen en zei (VNS VI-VII
en VIII-X, 1894):
‘Heel zijn leven was een opstormen naar schoonheid... Bij den aanvang deelde
zijn alexandrijn wel eenigszins in de rhetorikale stroefheid van die (van Bilderdijk)...
maar van lieverlede ging het vers vrijer en breeder onder den machtigen aandrang
van onbedwingbaren hartstocht, en sprankelde los in een weelde van wendingen,
beelden en rhythmen, volstemmig orgel, immer borrelende klankenwel als nog geene,
sinds Vondel, in de Nederlandsche letterkunde had gesprongen.’
Hij vergeet er echter bij te zeggen, in hoeverre de dichter deze evolutie aan
Dautzenberg te danken had, die geregeld zijn oordeel, over al wat Van Duyse schreef,
liet hooren, evenals deze dit vroeger voor Dautzenberg gedaan had.
Wij betreuren, dat de invloed, dien Dautzenberg op Pr. Van Duyse heeft
uitgeoefend, niet aanzienlijker is geweest; wellicht ware dan de oogst aan blijvende
verzen, welke Pr. Van Langendonck in het werk vond, des te rijker geweest. Nu is
veel van zijn werk voor het nageslacht ongenietbaar geworden

(1) Over de Gedichtjes voor Kinderen schreef Dautzenberg (Vl. Stem, 1849, blz. 300): ‘Kortaf,
België bezit in Van Duyse zijnen Van Alphen...’ en hij droeg hem in dank voor den mooien
bundel het metrisch stuk Eenen Leuwerikke op. (Ged. blz. 107.)
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door het groot aantal slordige verzen. Had Van Duyse het pad der vormverfijning,
dat hij onder Dautzenberg's leiding had betreden, niet zoo dikwijls verlaten, en de
wilskracht gehad om zijn werk te vijlen en te schaven tot het gaaf stond, dan hadden
wij aan hem een dichter gehad van meer dan plaatselijke beteekenis!
Voor ons is zijn streven naar eenvoud in zijn Middelnederlandsch werk en zijn
kinderversjes hier vooral van belang, daar hij juist hierin, evenals J. De Laet, den
heilzamen invloed van Dautzenberg onderging; de laatste beleefde echter niet veel
genoegen aan zijn volgelingen, want ging De Laet naar de politiek over, Van Duyse
begreep Dautzenberg niet altijd voldoende in zijn metrische opvattingen!
Later zullen we zien, dat Dautzenberg's programma tweeledig was: hij wou onze taal
verrijken op taalkundig gebied door het herinvoeren van oude buigingsvormen,
evenals hij de poëzie uit haar eentonig verzengetiktak wou verlossen door het
aanwenden van nieuwe schema's. Hoe Van Duyse hem op het laatste punt navolgde,
zagen wij hierboven; hoe hij voor Dautzenberg's taalkundige hervorming gewonnen
was, meldt ons zijn biograaf J. Micheels(1):
‘...na 1850 liet (V.D.) zich door Dautzenberg, die gelijk de meeste Limburgers het
Hoogduitsch machtig was - dat kost hun niet veel moeite, de taal van het gemeenzaam
verkeer is bij hen meer een Duitsch dan een Nederlandsch dialekt - tot het algemeen
gebruik der buigingsvormen en de verschillende beheersching der voorzetsels, gelijk
in de taal onzer stamgenooten, verlokken. De eenige uitslag van die aardigheid, welke
overigens geenen den minsten bijval vond, was dat menig vers van onzen dichter
minder welluidend klonk en zijn proza zoo hard, zoo stroef, zoo gewrongen werd,
dat zijn, met medewerking van Dautzenberg vervaardigd en door het Staatsbestuur
bekroond Volkslessboek, ondanks den degelijken, leerzamen inhoud, voor de scholen
onbruikbaar is.’
Micheels verliest hier echter uit het oog, dat hij zijn biographie meer dan veertig jaar
nadien schreef! Het feit, dat het leesboek officieel aangenomen werd, trots alle
hervormingen op grammatisch gebied die het vertoonde, deed de kans toch een
oogenblik toenemen, dat het stelsel Delecourt-Dautzenberg zou

(1) Prudens Van Duyse (zijn leven en zijn werken, door J MICHEELS, Gent. jaar 1893, blz. 248.
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zegevieren(1). Wat de bewering van het stroef klinken aangaat, dit is een zeer subjectief
oordeel, waarvan we de draagkracht niet moeten overschatten. Het proza van
Dautzenberg was toch niet zoo onwelluidend en zoo hard, al bezigde hij de oude
verbuigingen! Om te besluiten mogen we zeggen dat, van al de metrische
hernieuwingen, ten slotte de hexameter nog het meest, aan Van Duyse beviel; buiten
de vertalingen uit Theocritus en Juvenalis schreef hij nog menig oorspronkelijk stuk
in dit metrum, zooals dat ‘Aan den vertaler der Ilias, E.-H. Cracco’, hetwelk hij als
slot voor diens biografische nota schreef. (Vl. Stem, 1855, blz. 43.)
Deze D. CRACCO, een geestelijke, had zich dus aan een metrische vertaling van de
Ilias in onze taal gewaagd(2)!
‘'t Stelsel,... dat hij, den Duitschen spore ontweken, volgt’ beviel Van Duyse
minder, daar deze met Dautzenberg, Heyse als leermeester aanvaardde en Bilderdijk
den rug toekeerde.
Cracco, die leeraar bij het college te Kortrijk was, las te Gent op het eerste Taelen Letterkundig congres (1849) een fragment voor uit zijn Ilias vertaling (3e zang).
Vooraf hield hij een warm pleidooi voor het aanwenden van den hexameter: ‘Indien,
zegde hij, die nieuwe vertaling als een getrouwen spiegel, al de trekken des
weergaloozen dichters wedergeeft, zoo zal il u allen bidden dien gunstigen uitslag
geheel en gansch aan onze schoone moedertaal toe te schrijven...’(3).
Aan de juiste lezing van metrische verzen hechtte hij het grootste belang; zoo
schrijft hij aan Blommaert(4), toen reeds door de proeven van Dautzenberg de aandacht
meer en meer op metrische vraagpunten gevestigd was, het volgende:
‘Ik had op vele eigennamen den klemtoon nagelaten. Voor ons is dit niet noodig,
maar voor de lezers, die noch grieksch noch latijn weten, is dit hoogst noodzakelijk.
Bij Vlaemsche dichters heb ik nog de tweede in iénas kort gelezen en de tweede in
Priàmus lang, en zonder den klemtoon op de silbe in vele

(1) Dat stelsel vond echter ook elders afkeuring; zoo lezen we in den Messager des Sciences
historiques, des arts et de la bibliographie de Belgique, Gand 1854, p. 404, na een lovende
critiek op het Volksleesboek: ‘Il est fâcheux seulement que les auteurs, cédant à des caprices
momentanés, aient adopté pour l'orthographe de certains mots flamands, pour la grammaire
de certaines phrases, des formes qui, sans être absolument réprouvées ne devraient pas se
trouver dans des livres où le dilettantisme et les systèmes individuele sont de nature à fourvoyer
la Jeunesse...’
(2) Vôôr hem waren bij ons al een paar pogingen in dien zin gedaan door 's GRAVENZWEERT
die in 1818 de Ilias en in 1823 de Odysseus in onze taal overbracht.
(3) Handelingen 1e Congres, blz. 136, het fragment is mede afgedrukt.
(4) Briefwisseling Blommaert (Universiteitsbibl. Gent, Brief van 25 Jan. 1850.)
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eigennamen zouden menigvuldige lezers het hexameter radbraken.’
Dat de volledige vertaling van de Ilias, die Cracco zich voorgenomen had, nooit
afgeraakt is, dient men te wijten aan de vreeselijke ziekte, die den man trof en
waarvoor hij, door toedoen van Van Duyse, in het gesticht voor geesteszieken te
Gent werd opgenomen(1). In de beweging ten gunste van de invoering der klassieke
metra blijft echter zijn historische rol onbetwistbaar, al zijn dan zijn hexameters ook
niet altijd van die zuiverheid, die we bij Dautzenberg aantreffen(2).
Buiten zijn Ilias-vertaling trad hij nochtans vrijwel op het algemeen gevolgde
iambenspoor voort en schreef bij voorkeur alexandrijnen. Als bijzonderheid vermelden
we hier echter nog zijn vertaling naar Metastasio: Joseph verkocht door zijne broeders,
een drama dat hij in rijmlooze alexandrijnen overdichtte. Niettemin kunnen we hem
moeilijk als een eigenlijk formalist beschouwen, daar zijn metrische bekommeringen
zich slechts uitten, wanneer het de vertaling van Homerus gold, en alle
vormvernieuwing in zijn overig werk doode letter bleef!
In dien tijd was intusschen een machtige beweging ontstaan, door taalkundigen en
dichters geleid, om de Mnl. dichtwerken, die hier en daar in oude bibliotheken onder
een dikke stoflaag verborgen lagen, weder op te sporen, te bestudeeren en na te
volgen. Het groote voorbeeld was, zooals we boven reeds zagen door J. Fr. Willems
gegeven met zijn heruitgave van den ouden Reinaert en de publicatie van de Oude
Vlaemsche Liederen(3). Rond hem had zich een gansche pleiade geestdriftigen
geschaard, waaronder zich ook een jong vreemdeling bevond, de Duitsche dichter
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (1798-1874) die een groote rol in ons
letterkundig leven heeft gespeeld(4). Hij had een degelijke klassieke opleiding genoten,
en vertaalde reeds vroeg Horatius, Anacreon en Juve-

(1) Naar we op het laatste oogenblik vernemen, moet Cracco's volledige vertaling toch bestaan
in handschrift bij Prof. Scharpé.
(2) Over de hexameters van Cracco was Dautzenberg niet te spreken, zooals we reeds vroeger
(zie voetnota 2 p. 16) deden opmerken (brief aan Van Duyse van 22 December 1847). Uit
een anderen brief aan Prudens (11 Maart 1848) knippen we desaangaande nog het volgende:
‘Het is jammer dat de geleerde H. Cracco de metriek onzer tael niet heeft verstaen. Eene
menigte zyner hexameters beginnen met korte silben in plaets van met twee lange; dan heeft
hij een oneindig aental
voor de dactylen gebruikt, enz. Hadde ik den tyd, ik veroorloofde
my (onberoepen) regtstreeks aen Hr. C... te schryven-en hem de grofste misgrepen te toonen.
Heremans heeft onder dat oogpunt ook niet verre gekeken of is gansch miop, want zyne
loftuiging is wat te overdreven in het Taelverbond.’
(3) Oude Vlaemsche Liederen, ten deele met de melodieën uitgegeven door J.-Fr. WILLEMS.
Gent, F. en E. Gijselinck, 1848.
(4) In het Nederl. Museum, 1874, blz. 129-168, wijdt J.-F.-J. HEREMANS een belangwekkende
studie aan den toen pas overleden dichter.
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nalis in het Duitsch (dezelfde dichters werden ook hier druk vertaald!). Door zijn
kennismaking met de gebroeders Grimm ontstak hij in geestdrift voor de Germaansche
philologie en wou zich al de oude Germaansche talen eigen maken. Met voorliefde
wijdde hij echter zijn studie aan ons Mnl. en spoorde tal van oude gedichten op.
Zoodanig kende hij reeds na korten tijd deze taal, dat hij zich waagde aan het dichten
van een paar oude liedjes: hij schreef het Scheideliet, en toonde het aan Bilderdijk,
die dacht met een authentisch stuk uit de XVe eeuw, of zelfs van vroeger te doen te
hebben! Deze onverwachte goede uitslag deed een tweede lied ontstaan : Jonc Gherrit
ende mooi Aeltje (1821)(1).
Willems en Snellaert gaven ze een plaats in hun Oorspronkelijke Oude Vlaemsche
Liederen. In 1851 dichtte Hoffmann zijn Loverkens (Altniederländische Lieder
Göttingen, 1852); zij vormen het achtste deel der Horae Belgicae. Al deze liedjes,
ten getalle van dertig, zijn naar bekende Duitsche melodieën gedicht. In het twaalfde
en laatste deel der Horae verschenen nog negentien nieuwe Loverkens (Bruchstücke
mittelniederländischer Gedichte nebst Loverkens, Hannover 1862). De meeste
loverkens zijn minneliederen. Het eerste der reeks van 1852 is het zoo beroemd
geworden: Vlaenderen, dach en nacht denc ic aen u. Hoor hoe eenvoudig hij zijn
tweede reeks aan de Nederlandsche vrienden opdraagt:
Ghi loverkens van der heiden,
so brenct mine groet int lant,
ende groenet ende bloeyet lustich
in mynre vriende hant!

Jan-Frans Willems had de minneliederen van Jan I van Brabant, waarvan de
oorspronkelijke tekst verloren was, opnieuw uit het Zwabisch in het
Middelnederlandsch omgedicht en deze proeven opgenomen in zijn Oude Vlaemsche
Liederen. Hoffmann gaf in 1858 een dergelijke vertaling en trachtte den
oorspronkelijken tekst nog meer te benaderen. Zijn vertaling overtreft die van Willems
in de meeste gevallen. Hoffmann's proef verscheen in Germania(2). Op zijn
menigvuldige reizen door Vlaanderen kwam hij geregeld ten huize van Willems,
waar de meeste Gentsche voorstanders van de Vlaamsche zaak

(1) Beide liederen komen voor in den 2n bundel der Horoe-Belgicoe-studio atque opera Henrici
Hoffmann Fallerslebensis’, Breslau, Göttingen, Hannover, 1830-1862, XII dln... deel:
‘Holländische Volkslieder’.
(2) Germania, Vierteljahrschrift für deutsche Alterthumskunde, Dritter Jahrgang, Stuttgart 1858,
S. 154.
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regelmatig vergaderden. Onder dezen bevonden zich Snellaert, Ledeganck,
Blommaert, Serrure en Van Duyse. Vooral op den laatste was Hoffmann's invloed
groot. Men denke slechts aan de Oude Liedekens van Van Duyse.
Dat ook Hoffmann's twee bundels Kinderlieder(1) Van Duyse tot navolging hebben
aangespoord, hoeft geen betoog.
De rol van Hoffmann op het gebied der Middelnederlandistiek hier na te gaan valt
buiten ons bestek. Slechts op drie deelen van de Horae Belgicae willen wij nog de
aandacht trekken: het negende deel dat de Altniederländische Sprichwörter nach der
ältesten Sammlung Gesprächbüchlein romanisch und flämisch (Hannover 1854) gaf;
het tiende deel, de Niederländische geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts, aus
gleichzeitigen Handschriften herausgegeben (Hannover 1854); het elfde deel, dat
het Antwerpsche Liedekens-Boek van 1544 herdrukte, een rijke verzameling, die zeer
oude liederen bevat(2).
Door deze heruitgaven, en door zijn eigen Loverkens, werd Hoffmann, meer dan
Willems het vroeger geweest was, de groote voortrekker op dat gebied. Zijn voorbeeld
wekte dan ook alom navolging. We noemden reeds Van Duyse met zijn Oude
Liedekens, onder invloed van Willems, Snellaert en vooral van Hoffmann geschreven.
Ook Dautzenberg, zooals we verder in deze studie aantoonen, dichtte zijn Loverkens
(dezelfde titel reeds voor het bundeltje gekozen, spreekt boekdeelen!) rond den tijd
dat deze van Hoffmann verschenen(3). Onder de latere dichters, die door Hoffmann's,
Dautzenberg's en Van Duyse's voorbeeld verleid, zich aan stukjes in de oude taal
waagden noemen we G. Gezelle (men denke slechts aan Die Viervlaghe), Pol de
Mont in zijn Gedichten en Lentesotternijen, S. Daems met zijn Suverlicke Liedekens,
en, veel later, K. Van den Oever met zijn Maenrijmen. Vergeten wij ook niet G.Th.
Antheunis(4), den knappen dichter-componist, te

(1) a) Fünfzig Kinderlieder. Nach Original-und bekannten Weisen mit Clavierbegleitung von
Ernst RICHTER, 1843, Leipzig.
b) Fünfzig neue Kinderlieder. Nach Original-und bekannten Weisen mit Clavierbegleitung
von Ernst RICHTER, 1845, Mannheim.
(2) Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach dem einzigen noch vorhandenen. Exemplare
herausgegeben, Hannover 1855.
(3) Dautzenberg zag in Hoffman ook vooral den liefhebber van den fijnen, afgewerkten vorm,
zooals blijkt uit zijn brief aan Thym van 30 Aug. 1859.
(4) ‘Liederkrans uit de Loverkens van Hoffmann von Fallersleben, muziek van G. Antheunis,
met de Fransche, ten deele Duitsche vertaling door denzelven en een teekenplaat van Alb.
de Vriendt. - Gent, V. GEVAERT en TODT, 1877; 53 blz., in-8.
Het werkje was voorafgegaan door een opdracht in middelnederlandsche verzen, en drie
berijmde voorredenen: een Nederl., een Fransche en een Duitsche. Hoffmann vertaalde uit
erkentelijkheid Antheunis' ‘'t Muizeken’ in het Duitsch, wat Antheunis dan weer met een
Duitsch gedicht ‘Dein ist es ganz’ beantwoordde.
Beide stukken zijn te vinden op blz. 101 en 103 van ‘Uit het Hart’. Liederen en gedichten
van G. Antheunis, Dendermonde-Leiden, 1874.
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vermelden, die Hoffmann's teksten hielp verspreiden door er een gevoelvolle muziek
onder te schrijven(1).
Bij ons onderzoek naar het streven en werken van het vijftal dichters, hierboven
besproken, is het ons telkens opgevallen hoe ieder van hen zich bepaald heeft, in zijn
streven naar volmaking, bij een of ander bijzonder genre. Van Hasselt, dien we meer
aangehaald hebben om zijn paralleel streven in de Fransch-Belgische letterkunde te
belichten, heeft maar weinig voor onze literatuur gedaan, en wij kunnen hem, van
zuiver Nederlandsch standpunt beschouwd, slechts dankbaar zijn voor zijn Gouden
Boeksken; De Laet, veelbelovend in zijn jeugd, had wellicht zich onder Dautzenberg's
invloed als volmaakt formalist kunnen ontbolsteren, naar zijn metrische verzen en
zijn sonnetten te oordeelen, doch hij liet de kunst voor de politiek varen; Cracco, een
classicus in merg en been, bepaalde zich slechts bij de klassieke metra, en niets
getuigt dat hij gewonnen was voor die zwierigheid in den versbouw, die een
Dautzenberg zou betrachten; Hoffmann had meer gevoel voor den vorm, maar deze
was een Duitsch dichter, en heeft zich in onze taal slechts bij proeven van
Middelnederlandsche verzen bepaald. De eenige, die zich op meerzijdige wijze heeft
geuit, was de begaafde Van Duyse. Maar ook hij was te veel nog door de oude school
beïnvloed, dan dat Dautzenbergs ideeën diep ingrijpend hun stempel op zijn werk
zouden gedrukt hebben. Buiten de disticha en de middelnederlandsche maat beperken
zijn metrische en exotische stukken zich tot een paar proefnemingen. Wie alleen dan
al de facetten van den vormbetrachtenden dichter vertoonde, was ten slotte
Dautzenberg, zooals door de hiervolgende ontleding van zijn heerlijk verzorgd
dichtwerk moge blijken.

(1) Zie daarover: H. DE BUCK: De Studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der 19e
eeuw. (Wolters 1930), p. 116 vlgg.
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Levensschets van Dautzenberg
Johan Michel Dautzenberg was afkomstig uit Limburg. Te Heerlen in
Nederlandsch-Limburg, den 6en December 1808 geboren(1), was hij een kind uit het
gewest waar de taal een overgangs-dialect tusschen ons Nederfrankisch en het
Westmiddelduitsch vormt. (Heerlen ligt inderdaad ongeveer halverwege tusschen
Maastricht en Aken). Dat de taal van zijn geboortestreek een overgrooten invloed
heeft gehad op zijn ideeën over ons Nederlandsch, hetwelk hij terug het rijke
vormen-kleed van vroeger wou schenken, zal later blijken bij ons onderzoek naar
deze ideeën.
Maar niet alleen de taal, ook de liefelijke streek zou bij den jongen knaap
onuitwischbare indrukken verwekken, die hem later, als hij, door de
levensomstandigheden, ver van zijn geboortegrond was verbannen, vaak aan het
lachende land van zijn kinderjaren, het heerlijke Heerlen, lieten terugdenken en
menigen traan zijn oog ontwellen deed.
Misschien zijn de beste verzen die hij geschreven heeft wel degene, die hij aan
zijn Heerlen en aan zijn jeugd wijdt. Daarin trilt de snaar van het ware dichtersgevoel.
Hoor slechts hoe de oude dichter zijn streek beschrijft:
Iedere woning bezit hier, keurig in groene omheining,
Achter den lachenden tuin ook haren bevalligen boomgaard,
Fruitplantsoenen en wingertprieelen op helling en delling,
Hoogoverlommerde paden doorkruisend alomme den weigrond,
Bloemtapijten versierend den eenzaam kronklenden veeweg,
Eindlik de golvende velden, verguld door de hitte van Juni...
(Heimreize).

(1) Ida von Düringsfeld geeft verkeerdelijk 6 Oktober als geboortedag op, waarschijnlijk door
Dautzenberg's schrijfwijze 6, 10r. 1808, in verwarring gebracht.
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Boven zijn geboorteplekje gaat geen andere plaats ter wereld, daar verzucht zijn hart
naar(1).
Limburg lacht mij als Tempe, mij lacht er het vriendlike Heerlen,
Schooner dan Tibrus wal eens loeg tot Lydia's zanger,
Alpen noch reuzengebergten omsingelen het opene vlekjen,
Geen opbruisende stroom brengt leven er henen of rijkdom,
Nochtans schuilt aldaar een genoegen dat alle genoegens
Ver overtreft, die Europa biedt in de weeldrigste hoofstad.
(De Doop).

Zijn ouders, Jan Kasper en Ida Diederen, waren zeer godsdienstig en, alhoewel
onbemiddeld, wilden zij hem, den oudsten zoon, opleiden tot het priesterschap. Hij
genoot het lager onderricht op de in 1816 te Heerlen gestichte Volksschool. De
pastoor en de dorpskapelaan, vooral de laatste, Mienis(2), gaven hem achtereenvolgens
Latijnsche les. Van Mienis behield Dautzenberg steeds de beste herinnering en wijdde
hem later een lang gedicht in Nibelungenstrofen. Ook sprak hij over hem met den
meesten lof in de autobiographie die hij schreef voor Ida von Düringsfeld, welke ze
dan verwerkte(3). De weinige lessen, die de kapelaan hem gaf, betaalde Dautzenberg
met afschrijven en samenstellen van preken, want de geestelijke nam steeds zijn
preek broksgewijze uit boeken. In den beginne duidde hij deze brokken met potlood
aan; Dautzenberg moest die dan aaneenlijmen; maar spoedig was de twaalfjarige
jongen daarin zoo bedreven en was hij zoo vertrouwd met deze boeken, die hij grondig
bestudeerde, dat het gansche werk nog alleen op zijn schouders rustte. De knaap
haalde veel eer van zijn arbeid en werd zoo vaak geloofd, dat hij stoutmoediger werd
en ongemerkt tusschen de afgeschreven brokken eigen werk inlaschte. Toen hij
grondig de evangiliën kende, gaf de kapelaan hem nog maar alleen de verzen op.
Dautzenberg stelde dan alleen de preek op, zonder dan nog in boeken de teksten na
te slaan.
Dat duurde zoo tot zijn zestiende jaar. Vier jaren lang had de

(1) Men leze ook zijn heerlijk prozastuk: ‘Natuur en Kunst’, door Fr. DE CORT in ‘De Toekomst
1873’, blz. 227 gepubliceerd, waarin D. ook ‘Het behoorlik oord, waer (hij) als kind en als
jongeling (heeft) geleefd en geliefd’ bezingt.
(2) ‘Dieser war während der französischen Revolution, um nicht Soldat werden zu müssen, in
Paderborn Franziskaner geworden. Es war ein herzensguter Mensch der tagtäglich nach der
Messe die Armen und Krancken des ausgedehnten Dorfes besuchte, aber -, Gelehrsamkeit
war seine Sache nicht’ (Ida van Düringsfeld I, 130).
(3) In haar ‘Von der Schelde bis zur Maas’ I. 130 vlgg. Dautzenberg's geschrift kregen wij niet
in landen; de gegevens over de prille jeugd ontleenen wij dan ook grootendeels aan voormeld
werk.
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knaap wekelijks de preek opgesteld. Zonder hulp van wie ook had de jongen Duitsch
geleerd, dat natuurlijk ‘ein mit vielem Limburgisch durchspichtes aber doch immer
Deutsch’ was. Wetenschappen werden hem niet geleerd. Inmiddels was hij sedert
eenige jaren private Latijnsche les gaan nemen bij een leeraar te Schaasberg bij
Heerlen. Stilaan immers werd er aan gedacht den leergierigen knaap naar het Luiksch
Seminarie te sturen. Maar Koning Willem vaardigde een besluit uit, waardoor hij
aan de bisschoppen verbood nog langer leerlingen te aanvaarden, die geen twee jaar
te Leuven in de wijsbegeerte hadden gestudeerd.
Wat een ramp voor onzen jongen, die de oudste van vijf kinderen was; twee jaren
universiteit waren het gezin te duur; en hij moest daarom vaarwel zeggen aan zijn
droom eens priester te worden.
Van nu af begon voor hem een nieuw leven. De knaap werd voorgesteld aan den
ouden graaf van Belderbosch, tijdens een van diens jaarlijksche bezoeken aan Heerlen,
waar hij belangrijke domeinen in de omgeving had. Als secretaris van den ouden en
ongemakkelijken graaf aangenomen, vergezelde hij hem in deze hoedanigheid naar
Parijs, op het einde van het jaar 1826. Daar leerde hij Fransch. Toen de graaf kort
daarop overleed, bood Freiherr van Böselager, de erfgenaam, hem een betrekking
aan als klerk bij het Oostenrijksch gezantschap te Parijs. Onze jonge man trachtte
echter om zijn geliefd Limburg weer te zien, en toen hij kort daarop den dood van
zijn moeder vernam, wees hij het voorstel van de hand en spoedde zich terug naar
Heerlen, gedreven door een onweerstaanbaar heimwee.
Terug bij zijn familie kon hij echter moeilijk op kosten van het gezin blijven leven.
En op een dorp was voor hem als schrijver weinig te verrichten. Hij schreef bij een
notaris en bij een ontvanger van de belastingen; daarvan echter kon hij niet leven,
en hij was verplicht naar iets beters uit te zien.
Hij werd nu hulponderwijzer op zijn geboortedorp en begon zich ernstig op de
studie van onze taal toe te leggen. Spoedig daarop legde hij een examen af bij den
hoofdschoolopziener; als gevolg daarvan verkreeg hij eerst een betrekking als
hulponderwijzer te Maastricht, dan te Bergen. Na aflegging van nog twee examens
kwam hij te Doornik, waar hij kennis maakte met den tapijtwever Braquenié, die
hem steeds een goed vriend zou blijven. De autodidact studeerde intusschen steeds
voort. Om boeken te kunnen koopen gaf hij privaatles buiten zijn schoolbezigheden.
Zonder methode of systeem verslond hij boek na boek om zijn weetgierigheid te
bevredigen. Zoo leerde hij een massa dingen, die hem later goed van pas zouden
komen toen
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hij, zoo goed als alleen, De Toekomst niet slechts bestuurde maar ook volschreef met
artikelen over alles en nog wat.
Onder zijn privaatleerlingen waren ook de kinderen van graaf Dumonceau. Deze
had veel invloed in Haagsche kringen; toen hij zelf tot generaal van het garnizoen
te Gent bevorderd werd, zorgde hij er voor, dat Dautzenberg de plaats van leeraar in
de Fransche taal aan de Koninklijke School van deze stad bekwam. Dit gebeurde in
1830, vier maanden vóór de omwenteling.
Tijdens zijn kort verblijf te Gent, leerde hij er twee menschen kennen, die spoedig
zijn beste vrienden werden, Prudens van Duyse en Th. Van Dam(1). Voor zijn latere
dichterlijke loopbaan is deze kennismaking van het grootste belang; de eerste deed
wat hij kon om Dautzenbergs proeven te doen opmerken, en wees hem op de gebreken
in zijn opleiding, de tweede zou hem raad geven over duistere punten in de versleer
en zijn gedichten verbeteren.
Toen de revolutie losbarstte, ging graaf Dumonceau met den Prins van Oranje
naar Engeland, zijn gezin vertrok naar Vilvoorde, waar het zijn intrek nam bij Mevr.
Aubremé, de grootmoeder van de kinderen. Dautzenberg vergezelde de familie als
huisleeraar naar het landgoed. Daar hij dacht dat de troebelen hoogstens een zestal
weken konden duren, rekende hij er op terug naar Gent te keeren, zijn verblijf te
Vilvoorde zou dus maar van korten duur zijn. Hij verbleef er echter negen jaar als
huisleeraar.
Nog te Gent dichtte hij als nieuwjaarsgeschenk voor vriend Van Dam twaalf ruwe
Hexameters: het zijn de oudste verzen die wij van hem bezitten (December 1830).
We treffen ze aan in de brieven van Van Dam(2).
De ontdekking van deze Hexameters, is van het grootste belang daar zij ons doen
inzien dat de 22 jarige jongeling zich toen reeds bezig hield met metrische proeven.
Dat ze juist aan Van Dam zijn opgedragen doet ons veronderstellen, dat deze wellicht
Dautzenberg's initiator op dit gebied geweest is, te meer daar Dautzenberg Van Dam's
oordeel over zijn verzen steeds is blijven waardeeren, en hem bijzonder in dien tijd
als een der weinigen, ja misschien als de eenige bevoegdheid in zake versleer in onze
taal erkende.

(1) Ook met het schoolhoofd Judocus-Jan Steyaert maakte hij er kennis. Deze was de oudste
van hen en schijnt niet zooveel met hen te zijn samengekomen.
(2) Dr M. SABBE in zijn ‘Dautzenbergiana’ deelde deze verzen reeds mee en behandelde verder
de briefwisseling, uitvoerig (zie: Versl. en Med, der Kon. Vl. Ac., 1922, blz. 1141-1172).
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Te Vilvoorde had hij het intusschen niet breed, maar hij was er tevreden(1). Hij las
vlijtig, bespeelde de fluit, en maakt een vertaling in Fransche verzen: L'Hospitalité
(naar Langbein) die hij den 8n Maart 1831 naar zijn vriend Van Dam zond met het
bijschrift:
C'est mon premier effort: Van Dam, il est à toi.
Je t'en conjure, ami, pense souvent à moi.

Den 4n Maart had Van Dam gevraagd of het werk, nu nog niet af was en had er
bijgevoegd: ‘Uwe Philémon heb ik bij gelegenheid aan een deskundigen laten zien,
en deze oordeelde dat de vertaling meesterlijk was, uitgezonderd ééne stootende en
harde regel’. Van Dam moet wel met spanning op het volledige gedicht hebben
gewacht, te oordeelen naar den volgenden zin uit denzelfden brief: ‘Haast U, bid ik
U nogmaals, opdat ik mij in het geheele bezit gesteld zie van de eerste meestertoon
uwer fransche vertaal-muze; haast U: ik zal het als heiligdom bewaren!’ En
Dautzenberg haast zich werkelijk na deze romantische aansporing tot vertalen, want
een paar dagen na het ontvangen van den brief reeds (den 8n) zendt hij den volledigen
Philémon naar Holland, bewerend: ‘dat hij er Zondag niet voor in de kerk is geweest
en er vandaag de fluit niet voor in handen nam.’ Hij zal later dan maar de eenige
couplets verbeteren die hem niet al te best dunken. Maar Dautzenberg is er in elk
geval zelf erg over voldaan en ‘het zal niet de laatste’ vertaling zijn, roept hij trots
uit... En het is wezenlijk niet zijn laatste vertaling geweest, want vertalen deed hij
zijn gansch leven, maar... het was niet meer in het Fransch!
Dat de achting wederzijdsch was, mogen we verder nog afleiden uit volgend vers,
dat Van Dam reeds den 6n September 1832 dichtte, maar dat hij pas 14n December
1834 zijn vriend ter beoordeeling stuurt (de briefwisseling was twee jaar onderbroken
geweest!)
Ik heb het U alleen, mijn Dautzenberg, te danken
Dat mij het schoone trof der taal van Matthissohn; (sic)
Dat ik het ondernam Germaansche citherklanken
Te stellen op mijn' zwakk' Oud-Nederlandschen toon.

(1) Den 15 Jan. 1831 schrijft hij aan Van Dam, dat hij slechst drie dagen op het kasteel zelf
logeerde, waarna hij op de Groote Markt (chez Mad. la veuve Mox, zooals we lezen op Van
Dam's brief van 3-2-31) een kamer betrekt; hij betaalt er 30 frank in de maand, onbijt en
avondthee inbegrepen; zijn middagmaal kostte hem 75 centiemen in ‘De Zon’. Daar hij 60
frank per maand verdiende bij Mw. d'Aubremé, kon hij stilletjes rondkomen.
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Zij dan, mijn Dautzenberg, uit reine erkentenisse
Mijn verder nageneur ook U alleen gewijd,
Ach waart gij me in de taal toch spoedig weer ten gidse,
In 't zaligvol genot van langgewenschten tijd.

Tengevolge van de gebeurtenissen hier te lande was Van Dam in Maart 1831 naar
Holland uitgeweken. Uit de brieven, die Dautzenberg hem schreef, blijkt welk hevig
Orangist deze was. Steeds hoopte hij op een vereeniging van onze provinciën met
Nederland. Op 7 Mei 1832 drukte hij Van Dam zijn tevredenheid uit niet ingelijfd
te zijn bij het Belgisch leger: ‘God zij dank ik heb niet behoeven te handelen tegen
hart en geweten. Vier weken na den Leuvenschen veldslag heb ik mogen mijn vader
gaan bezoeken’ (dien hij in geen twee jaar gezien had en het volgende jaar reeds zou
verliezen), ‘de Burgerweer mijner plaats heeft mij eene attestatie gegeven, dat mijn
broeder deel neemt aan het eerste opgebod, en zoo ben ik tot hiertoe vrij gebleven’.
Alhoewel hem grootere geldelijke voordeelen door Diederen te Maastricht en door
Brans te Brugge aangeboden werden, bleef hij bij de familie Dumonceau; zijn lange
winteravonden bracht hij door in gezelschap van het gezin, en had, naar zijn eigen
verklaring, op anderhalf jaar zoo veel gelezen als vroeger in zijn gansch leven.
Later zal Dautzenberg zijn verblijf te Vilvoorde met dankbaarheid herdenken.
Ging het er hem niet altijd voor den wind, voor zijn eigen volmaking gaat hij heel
wat te danken hebben aan die winteravonden op het kasteel. Voor hem waren het
zijn leerjaren, die hij er doorbracht in een rustig milieu, waarin echter alle verband
met buiten niet geweerd werd. Den 12n Mei 1832 vernemen we zelfs, dat hij wel
eens naar Gent trekt om de vrienden te bezoeken en om er vooral met Van Duyse
samen te komen.
Met spanning volgt Dautzenberg nu de ontwikkeling der gebeurtenissen rondom
hem. Innerlijk betreurt hij ten zeerste heel deze ‘muiterij’ en ‘om-wenteling’,
waarachter hij zelfs de hand der Jezuiëten meent te herkennen. Hij vreest hun juk en
wenscht liefst hun orde te zien uitroeien, want zij waren, volgens hem, de schuld van
de algemeene ontreddering van het officieel onderwijs, onderwijs waarvan
Dautzenberg, alhoewel van huize uit en door opvoeding, ontwikkeling en overtuiging
Katholiek, maar officieel onderwijzer onder het vorig bestuur, een warm voorstander
bleef zijn gansche leven. ‘Laet ons alles van de Voorzienigheid afwachten, heet het
hier, zelf de verdrijving der onwetende broeders, die overal scholen oprigten en
sluiten, en de uitroeying aller jesuieten, wier juk zich reeds doet
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gevoelen(1).’ Dat anti-clericalisme vinden we ook bij zijn vriend Van Duyse, die aan
denzelfden Van Dam schrijft: ‘Schrant (een priester!) blijf ik altijd dankbaar, o
vriendje... Men heeft zijn classe van de Vlaamsche of Neder-Duitsche Letterkunde
afgeschaft. Dit is priesterwerk(2).’ Ook Van Dam was niet erg over het nieuwe bestuur
te spreken, maar dit kwam meer doordat hij gebroodroofd werd als Hollander(3). Dat
hij in die omstandigheden liever naar Holland was uitgeweken is gemakkelijk te
begrijpen; alhoewel Van Dam noode de Gentsche vrienden achterliet. (Als aandenken
zond hij Dautzenberg vóór zijn vertrek, den 3n Februari 1831, de nieuwe uitgave van
Tollens Romancen en Balladen, waarvan de lectuur bij Dautzenberg meer dan één
spoor, vooral in zijn eersten dichtbundel, heeft nagelaten).
De zaken hadden in ons land niet die wending genomen die onze drie vrienden
hadden verwacht of gehoopt. Van Dam, die zelfs dienst nam om tegen de ‘muiters’
te strijden, en tijdens de gevechten verminkt werd, wat een medelijdende
belangstelling van twee Belgische vrienden gaande maakte, zou zelfs in langen tijd
de anderen niet weerzien.
Drie, vier jaren gaan voorbij. Zijn betrekking valt Dautzenberg van dag tot dag
moeilijker. Hij gevoelt zich ongelukkig te Vilvoorde, want hij wordt naar zijn
meening, met ondank beloond en moet zich zelfs vernederingen laten welgevallen.
De toon van zijn brieven wordt bitter. Van Duyse wil hem helpen, maar dan moet
hij Grieksch gaan leeren: zoo zou hij licht aan het Atheneum te Gent een betrekking
kunnen krijgen. Van Duyse zelf, die in de rechterlijke wereld zijn weg wil maken,
zou hem gaarne zijn zesde afstaan. Dautzenberg gaat daar echter niet op in, alhoewel
de 2,000 frank met de 2 maanden verlof voor 3 lessen hem wel toelachen(4).
De briefwisseling met Van Duyse geschiedt tot in 1836 in het Fransch. Den 14n
Februari van dat jaar bekent Dautzenberg hem ootmoedig: ‘J'ignore absolument les
auteurs nationaux; je le dis à ma confusion, à peine ai-je lu quelques vers de Tollens.’
(Dat zullen dan wel de hem door Van Dam geschonken Romancen en Balladen
geweest zijn!) ‘Je n'ai jamais lu un traité de prosodie néerlandaise...’ Met Van Dam
echter correspondeert hij regelmatig in het Nederlandsch, een Nederlandsch dat
weliswaar krioelt van germanismen (op welke feilen Van Dam hem zal wijzen in de
briefwisseling, in ruil waarvoor Dautzenberg dan zijn Hollandschen vriend zal helpen
bij diens

(1)
(2)
(3)
(4)

Brief aan Van Dam, 7-5-32.
Brieven aan Van Dam. (Mus. voor VI. Letterk., Antwerpen.)
Brief aan Dautzenberg, 4-3-1831.
Brief aan Van Dam, 2 Aug. 1837.
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studie van de Fransche taal). Als eenige reden dan, waarom de brieven aan Van
Duyse aanvankelijk in het Fransch gesteld waren, kunnen we aannemen Dautzenbergs
gemak en zekerheid van uitdrukking tegenover een vriend die eveneens het Fransch
zeer goed machtig was. Dautzenberg was in die jaren steeds bevreesd te veel
Duitsch-Vlaamsch, ja zelfs wel Vlaamsch-Duitsch te zullen schrijven, en daartoe
had hij gegronde redenen. Niet altijd immers begreep hij zelfs het verschil tusschen
de twee zustertalen, die voor hem, den man van het grensdialect, even na aan het
hart lagen. Daarbij komt nog dat hij op Van Dam bouwen mocht om de juiste
Nederlandsche uitdrukking voor zijn gebrekkig Fransch- of Duitsch-Vlaamsche in
het antwoord te krijgen, terwijl Van Duyse's kennis van het Nederlandsch hem minder
betrouwbaar zal hebben toegeschenen.
Dit gebrek aan Nederlandsch taalgevoel verklaart ons veel in Dautzenbergs
taalkundig streven, waar hij zou gaan aanleunen bij het stelsel van zijn Waalschen
vriend Delecourt, dien men ook niet kan toegeven dat hij zeer goed de verschillen
voelde tusschen de Nederduitsche talen. Dat zij later zouden gaan strijden om onze
taal te verrijken met een aantal doode vormen, en om verloren gegane uitgangen en
den tweeden persoon enkelvoud herin te voeren, wie zal het niet begrijpen! En als
later de aldietsche, ja zelfs de pangermanistische beweging zou ontstaan, zal het dan
weer dat gevoelen van den man van de grenzen niet zijn, van den dichter die beide
volkeren kent en liefheeft, dat hem er automatisch tot een vurig partijganger zal van
doen worden?
Den 24n Mei 1844 nog lezen we in zijn brief aan Van Dam hoe hij hem om
verklaring van een aantal Nederlandsche woorden vraagt, die hij, helaas! in zijn
Nederlandsch-Fransch woordenboek van Olinger niet aantreft! Voor Van Dam was
Dautzenberg dan ook langen tijd een halve Duitscher. In de vóór ons liggende
briefwisseling treffen we zelfs volgend Duitsch nieuwjaarsgedichte aan, dat Van
Dam's gevoelen ‘Wanneer ik Hoogduitsch zie, denk ik altijd aan mijn Dautzenberg’
(14 Dec. 1834) zeker moet versterkt hebben. We hooren erin den Duitschen
Dautzenberg:
Im Ocean der Zeiten rinnt
Des Jahres Endminut,
Nah bei der Mündung schon beginnt
Ein Neues seine Fluth.
Ach möchte stets Ihr schwacher Kahn
Sanft gleiten auf der Wellenbahn
Und möchten nur die leichtesten Zephieren
Die Segel spannen, und das Ruder führen!
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Door de raadgevingen van Van Duyse geleid, legt hij zich nu zoodanig op de studie
van de Nederlandsche dichtkunst toe, dat hij spoedig zijn leermeester, vooral op het
stuk van de metriek, de baas zal worden, en voor dezen later een niet te onderschatten
medewerker zal blijken. Slechts één man in Nederland blijft Dautzenberg als een
zeker raadgever op prosodisch gebied beschouwen en dat is Van Dam, wien hij
regelmatig zijn verzen toezendt en die er zijn aanmerkingen op maakt, waarmee onze
dichter dan zijn voordeel doet.
De samenwerking met Van Duyse duurde zoo lang deze laatste leefde. Uit een
brief aan hem, van 24 December 1851, vernemen wij Dautzenberg's oprechte vreugde,
om den weerklank dien hun streven in Holland vindt(1). ‘De Genestet, heet het daar,
liet onlangs een bundeltje verschijnen(2), waarin drie stukjes voorkomen, die den
dactylus en den anapest onder de iamben en trochaeën opgenomen hebben. Prof.
Schrant heeft een bundeltje oude gedichten uitgegeven, die ook den verstoktsten
zondaren de oogen voor de lieflikheid des ouden versbouws zullen openen; een
fragment des Nevelingenlieds staat er in, dat geenszins voor de Hoog-Duitsche verzen
onderdoet...’ Een paar regels verder is hij er gelukkig om, zijn vriend, zonder wien
hij ‘wellicht nooit één Vlaamsch vers zou geschreven hebben’... ‘op het pad der
metriek behulpzaam...’ te zijn geweest.
Van 1837 af verschijnen bijna regelmatig een of meer stukken van hem in het
Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje waarin Van Dam hem reeds was voorgegaan
met zijn Elegie, in de ruinen van een oud bergslot geschreven (naar Matthison) welke
Dautzenberg hem had helpen vertalen(3).
Op het slot had Dautzenberg kennis gemaakt met de dochter van den vrederechter
te Vilvoorde, Melanie Louisa Félicitas Maillart, waarmee hij den 3n October 1838
huwde. Na zijn huwelijk kreeg hij een betrekking als boekhouder, bij de
Handelsmaatschappij, de latere ‘Société Générale’, te Brussel, doch hij bleef nog
een jaar te Vilvoorde wonen. Dan moest hij voor de maatschappij naar Châtelineau
verhuizen, waar hij als rekenplichtig agent bij de ijzersmelterij en kolenmijnen
werkzaam was. Na een verblijf van twee jaar en vier maanden ging

(1) Zie Micheels, blz. 53.
(2) Bedoelde bundel is: “Eerste Gedichten van P.-A. De Genestet”. Amsterdam 1851. Hij
verscheen pas in December! Dit bewijst eens te meer hoe goed Dautzenberg op de hoogte
was van al wat bij ons verscheen.
(3) Zie N.L.J. 1835, p. 34. Het stuk is aan D. opgedragen. Van Dam had hem echter reeds in
December 1830 een afschrift gezonden.
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hij, in Mei 1841, weder naar Vilvoorde bij zijn schoonouders wonen.
In stil geluk sleet Dautzenberg zijn leventje. Den 18n October 1843 schrijft hij aan
Van Dam: ‘Mijn post brengt my 's jaers 2,000 frank op en vier huisjes, de
huwelijksgift van myn vrouw geven ons nog 1,000 frank netto. Het netto van myn
inkomsten werd tot hiertoe door myne boekery verzwolgen’ voegt hij er bij, zoodat
wij mogen veronderstellen dat zijn bibliotheek rijkelijk gevuld was.
Geen ziekten of kommer kwamen het gezin in droefheid brengen en Dautzenberg
wijdde zich in zijn vrije uurtjes onbezorgd aan lectuur en poëzie. Hij wanhoopt eraan
onze Nederduitsche literatuur in België een heropbloei te zien beleven. ‘Ik koester
weinig hoop voor de ontwikkeling van een volk, dat zich zyner tael schaemt en nog
lang schamen zal. Niettemin zal ik myn greintje er toe bydragen, om het noorder
dialect bij de mynen in achting te houden, en zoo zuiver als mogelyk te bewaren...’
(Brief aan Van Dam 2-1-44). De stukjes die hij dicht, zendt hij regelmatig naar Van
Dam op, met het verzoek hem ronduit te zeggen: ‘Dit en dat stuk mag nooit gedrukt
worden, om die of die reden’: waaruit weer eens blijkt hoe hoog Van Dam's oordeel
bij hem aangeschreven stond. Van Dam, op zijn beurt, zond hem zijn eigen werken;
Dautzenberg, die ze buitengewoon goed vond, raadde hem aan ze in een bundel te
verzamelen.
Beiden hadden, het spreekt van zelf, zoo wat dezelfde ideeën over poëzie, die
nooit gemakkelijk of grof mocht worden. Treffend zijn dan ook sommige gedeelten
uit de briefwisseling op dat punt. Zoo zal Van Dam zijn vriend volgenderwijze
aanmoedigen (in een brief van 6 April 1844): ‘Uwe versjes... ademen een goeden
geest en zijn in bevalligen toon aangeslagen. Gij schijnt mij een bijzondere
geschiktheid voor het chanson (lied) te hebben... Gij hebt u in uwe versjes wat te
kwistig van weiden als rijmwoord bediend. Te dikwijls hetzelfde rijmwoord verraadt
armoede en dit is bij u het geval niet. Ga voort, mijn vriend, tot opbeuring en bloei
der “Tael”, maar blijf u vooral toeleggen voor den Noord-Nederlander verstaanbaar
te zijn, verrijk vrij de taal der poëzie met voor ons min bekende woorden, maar laat
u dit nooit tot plat- en plompheid verleiden.’ In hoeverre Van Dam de laatste
waarschuwing tot Dautzenberg moest sturen is ons niet recht duidelijk. Deze was
immers in alles en altijd de letteraristocraat, de fijn-voelende, fijn-denkende mensch
die ons dikwijls aan de humanisten terug laat denken. Waar Van Dam ‘Tael’ schrijft,
schijnt hij wel een beetje de spelling der Vlamingen in 't ootje te nemen; of
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zinspeelt hij misschien op Dautzenbergs lidmaatschap van ‘De Tael is gansch het
Volk’ waarvan Dauzenberg sedert den 5n September 1838 ‘corresponderend lid’
was?
Intusschen werd het aantal van zijne dichtstukken grooter en grooter en in 1845 denkt
hij weldra een bundeltje van 200 blz. te kunnen uitgeven. Jan de Laet was van zins
Dautzenbergs gedichten, samen met die van hem zelf, in een bundeltje uit te geven(1).
Van dit plan kwam echter niets terecht. De Laet gaf zijn gedichten in 1848 te
Antwerpen uit, Dautzenberg de zijne in 1850 te Brussel.
In 1841 liet Nolet zijn heldendicht Ambiorix verschijnen. Vier jaar later dacht hij
aan een tweede uitgave, en hij vroeg Dautzenberg om het stuk te vertalen in het
Duitsch. Alhoewel met tegenzin, bracht Dautzenberg dit werk tot een goede einde;
de twee teksten verschenen te zamen in 1846.
Op 31 December 1845 schrijft Dautzenberg desaangaande nog aan Van Dam: ‘Dat
is geen geringe onderneming, maar de vertaling wordt op diens Heeren (Nolet) kosten
gedrukt. Ik hoop dat my niemand meer zulke taek op den hals legt. Vyf maenden
werk en ik ben eerst op de helft.’ Hieruit mogen we dus wel opmaken dat Dautzenberg
alles behalve geestdriftig was over Nolets werk, aangezien hij toch zijn gansche leven
steeds de gedichten, die hij mooi vond, in het Duitsch vertaalde. (Cf. p. 176: Over
Nolet's Aen de Germanen.)
Niet alleen vertalingen in, maar ook uit het Duitsch bezorgde hij. Zoo meldt hij Van
Dam op 31-12-46, dat hij hem met Paschen de vertaling der Rheinsagen Kiefers in
het Fransch, die op dat oogenblik te Keulen ter pers lag, hoopte te zenden. (Légendes
et Traditions du Rhin, d'aprês le texte allemand de F.-J. Kiefer, par J.-M. Dautzenberg.
- Cologne 1847.)
In 1844, was Dautzenberg zich te Elsene komen vestigen(2). Boven zagen wij dat hij
in betrekking stond met Nolet. De beste vriend, dien hij zich te Brussel verwierf,
was echter H. Delecourt. Zooals wij later zullen zien was deze de ziel van

(1) Dit blijkt uit een brief van Dautzenberg aan Van Dam, 7-4-46, waaruit we het volgende
overnemen:
‘De Heer De Laet van Antwerpen heeft mij mijne gedichten gevraagd om dezelve met de
zijne in één bundel uit te geven. Ik heb hem de meeste zooeven overhandigd. Binnen eenige
maanden zal hij ze waarschijnlijk bij Buschmann laten drukken...
(2) Eerst in de Orléansstraat, nr 3, later in de Keyenveldstraat, nr 7, waar hij zijn gansche verder
leven zou slijten.
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een beweging, die voor doel had de verbroedering te bewerken tusschen het
Nederduitsche en het Platduitsche volk(1).
Dr. J.W. Wolf, een Duitscher die deze gedachten erg toegedaan was, en zich op
het gebied van taal- en volkskunde zeer verdienstelijk heeft gemaakt, richtte in 1845
de Broederhand op, een tijdschrift voor Neder- en Hoogduitsche Letterkunde,
wetenschap, kunst en openbaar leven, (Brussel-Kiesling), speciaal met de bedoeling
de verbroedering op een intensiever wijze in de hand te kunnen werken. Dat
Dautzenberg onder de medewerkers gevonden wordt hoeven we nauwelijks te zeggen.
Dr. Firmenich, een ander Duitscher, die zich zeer voor onze taal en literatuur
interesseerde, schreef een artikel over Die Vlamingen in de Vossische Zeitung. Daarin
vinden wij, na de namen van Conscience, De Laet, Blommaert, Van Kerkhoven, Van
Rijswijk en Van Duyse, die toen als sterren van eerste grootte, aan den letterhemel
schenen te flikkeren, ook de namen van de strijders voor de verbroedering met het
Duitsche volk vermeld. Onder hen treffen wij Dautzenberg, tusschen Renier en Van
Hasselt, aan. (Firmenich's artikel werd, in 't Nederlandsch vertaald, volledig in de
Broederhand, I, bl. 368 overgenomen.)
Dat Dautzenberg nevens van Hasselt genoemd wordt is opvallend, als men bedenkt
hoe beiden vooral hun aandacht aan metrum en vorm wijdden. Het versterkt in ons
het vermoeden, dat de twee dichters, elkander goed moeten gekend hebben. Dat we
geen briefwisseling hebben bewijst niet het tegendeel. Beiden woonden immers in
dezelfde stad(2)! Er zijn ook geen brieven van Dautzenberg aan Delecourt bekend.
Als er geschreven zijn, zullen het er in elk geval weinige geweest zijn.
Rond dezen tijd werd Dautzenberg ook nog in Duitschland bekend door de Reise
Erinnemngen am Belgien van Luise von Ploennies (Berlin, Duncker und Humblot,
1845); twee gedichtjes van hem had de zuster van de schrijfster, Maria, in het Duitsch
vertaald. Die Blumen en Rose und Schmetterling(3)
Zijn roem snelde hem dus reeds vooruit, lang vóór zijn bundeltje verscheen!

(1) Een der meest karakteristieke gebeurtenissen in deze beweging, was het oprichten van het
Duitsch-Vlaamsch Zangverbond hetwelk groote zangfeesten afwisselend in Duitschland
(Keulen) en Vlaanderen (Gent) inrichtte. Ook hierin speelde Dautzenberg een werkzame rol
als secretaris.
(2) Zie blz. 13.
De Nederlandsche tekst van deze twee stukken werd niet gebundeld en is nergens te vinden.
Dautzenberg vertaalde als antwoord het gedicht ‘Der Vogelen Lot’ (1188) (3 Juli 1847) van
Luise en gaf veel later, in 1863, nog twee stukjes van haar in vertaling (beide ongebundeld),
De Heide en Wederzien (Die sieben Raben in het Nederlandsch tijdschrift, 1863, I, p. 326.)
(3) Toen Conscience met zijn Antwerpsche vrienden in Juli 1845, ‘De Toekomst’, een kring
van beproefde Vlaamsche strijders, hadden gesticht, vereeniging die weldra ontaardde in een
soort geheime Vlaamsche vrijmetselaarsloge: ‘Het Heilig Verbond’, met een symbolischen
ritus en romantische namen als Rubens-, Artevelde-, Agneessens- en Breidelkamp, dan
vinden we onder de Brusselsche ‘broeders’ naast Dr Wolf en den Vlaamschen strijder Mich.
Van der Voort ook de namen van J.-M. Dautzenberg en, natuurlijk! zijn vriend Delecourt.
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Dat Dautzenberg onderwijl in den Brusselschen kring van Vlamingen een voorname
rol speelde (1), blijkt reeds uit zijn medewerking aan het nieuwe tijdschrift, en ook
aan de latere uitgave van het eerste Vlaamsche Dagblad: Vlaamsch België van zijn
vriend J. De Laet. Ook in het Taal- en Letterkundig genootschap was zijn invloed
van een overwegend belang: hij was er afgevaardigde en werd er voorgesteld als
secretaris, zooals blijkt uit volgende fragmenten uit de briefwisseling
Delecourt-Delaet, waaruit we meer vernemen over de plannen van het genootschap.
‘... Morgen zal het voorgestelde reglement in het taalkundig genootschap
voorgesteld en gedisputeerd worden, en het kwam er op aan te weten wat onze
broeders zouden doen. Nu heb ik doen opmerken dat het niet mogelijk is sich eenen
onderwerpen tegen te kanten sonder waarom, dat ik het goedkeurde, dat al de
bewonderaars en liefhebbers van de Vlaamsche taal sich eenmaal per jaar souden
vereenigen, om met elkander kennis te maken en over taalkundige onderwerpen te
spreken, maar dat de samenstelling van het bestuur en de prijsvragen groot nadeel
aan de Vlaamsche saak souden toebrengen. Er is dus besloten geworden dat
Dautzenberg een amendement op genoemde artikels sou voorstellen; na rijper
overlegging hebben wij dus besloten dat Dautzenberg sou voorstellen:
1. de macht van den voorzitter door een commissie van vier leden te vervangen;
2. in plaats van prysvragen, alle drij jaren een prijs opdragen:
a) aan den schrijver van het beste wetenschappelyk stuk binnen de dry
jaren verschenen.
b) aan den dichter van het beste tooneelstuk binnen de dry jaren
verschenen en uitgevoerd...

(10 Januari 1846.)
Kort daarop vernemen we dan hoe Delecourt hem graag als secretaris heeft:
‘... Vandaag ben ik naar Dautzenberg geweest om hem au courant te houden. Van
der Voort sal morgen trachten te
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spreken. Wanneer sal B(audhuin?) ingewijd worden? Sie dat de Br(oeder?), die voor
die saak komt, bij mij afstapt. De vergaderingen sullen voortaan bij mij thuis plaats
hebben... Ik ben (als oudste) voorzitter gekozen... is secretaris. Hoe dit voorgevallen
is sal ik di mondelings seggen, maar nu moet de briefwisselaer een ander syn dan de
secretaris. V(an) Sw(yg?) of Dautzenberg kunnen het syn...
(16 Januari 1846.)’
Over Dautzenbergs werking in het genootschap, mochten we verder niet veel meer
dan ontgoochelingen vernemen. Zoo zal hij zelf aan zijn vriend Van Duyse melden:
‘Van de Velde is als sekretaris in het Tael- en Letterkundig genootschap alhier
ingeschuiffeld geworden in plaats van den demissionaris Van der Voort. En ik heb
gisteren myn ontslag als medewerkend lid aen het genootschap ingezonden.’
‘(22 Juny 1846.)’
Ook in het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond, waarvan hij dit jaar secretaris was, heeft
hij moeilijkheden. Uit dezelfde brievenreeks aan Van Duyse leeren we:
‘Graaf de Theux heeft Zondag avond in het hôtel des princes een banket gegeven,
waarop het gansche Comité moest uitgenoodigd zijn. Men heeft de onkieschheid
gehad Eug. (Evarist?) en Rob. Van Maldeghem en mij er van uit te sluiten. Wegens
die beleediging zend ik terstond mijn ontslag aen de Heeren Voorzitters...
(29 July 1846.)’
Later moet hij daar echter op teruggekomen zijn, want zijn naam, evenals die van
de gebroeders Van Maldeghem prijkt bij de feesten onder die van ‘De Leden van het
Feest Comité’, alhoewel Dautzenberg op dat oogenblik nog weinig geestdriftig om
de werking is, zooals blijkt uit een brief aan Van Duyse:
‘Het spyt my waerlik dat ik my met onze twee voorzitters, Heeren Nolet en Peeters
ingescheept heb; dat zyn geene mannen, die iets goeds uittevoeren in staet zyn.’
Hier stemt Dautzenberg volledig overeen met Delecourt's beoordeeling van Nolet,
zooals we die in de brieven aan De Laet aantreffen. Deze briefwisseling is zoo
belangwekkend dat we niet weerstaan kunnen er hier nogmaals een fragment uit over
te nemen, dat ons de personen van een gansch bijzonderen kant laat zien. Zoo schrijft
Delecourt den 3en April 1846 aan J. De Laet:
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‘Du weets wat er met het Duitsch-Vlaemsch zangverbond voorgevallen is; die heeren
hebben als voorzitter den dikken Hollander Nolet en den luimigen Van Duyse
gekosen. Wolf sou geerne aan 't hoofd syn, en hij doet syn beste om de andere van
de kant te helpen; want met hun mag hy niet syn; hy is jegens beiden vyandig gesind,
en beiden jegens hem. Maar wat sal men te Antwerpen doen? - Nu gisteren avond
is Nollet by Dautzenberg geweest en heeft hem het ambt van secretaris van 't verbond,
en wel in name aller leden, aangeboden. D. heeft het aanveerd, om daarmede eenen
invloed in onsen sin op het gemeld verbond te kunnen uitoefenen, en hij heeft te
gelijk den dikken heere geopperd, dat de heeren van 't sangverbond my als president
och onderpresident wel souden moeten gekosen hebben. Waarom Dautzenberg dat
voorgesteld heeft, weet ik niet, want sulke dingen staan mi niet aan, gelyk du weets...’
Delecourt weigert dan ook op Dautzenbergs vereerend voorstel in te gaan:
‘1o Omdat M. Nolet aan 't hoofd is, en dat (hij) met dien sotten en boosen mensch
niets gemeens wil hebben; 2o Om dat (hij) geen vertrouwen kan stellen in de
bekwaamheid noch in de goedgesindheid der persoonen die de saak besturen...’
Hoe troosteloos klinkt het dan verder, waar Delecourt slechts een paar menschen
meent te kennen, die de zaak om haar zelfs wil ter harte nemen:
‘Partout autour de moi, je ne vois que des ambitieux ou des sots; personne qui prenne
l'affaire pour elle-même. Je ne connais que Dautzenberg, Baudhuin et Van Swyg qui
soient des gens désintéressés et sages...’
Hebben Dautzenberg en Delecourt dikwijls te strijden gehad tegen arrivisme en
ijdelheid van medestanders, steeds zijn ze niettemin voort blijven kampen voor hun
ideaal.
Als later het Willemsfonds te Gent wordt opgericht is Dautzenberg weer onder de
inteekenaars en was er met Baudhuin en Van Duyse zelfs de geestelijke vader van
geweest. (Verslag der Werkzaamheden van het Comité Willems'-Fonds: vergadering
van 31 Mei 1852.)
Had hij het erg lastig in zijn betrekking en veel beslommeringen met den
Vlaamschen cultuurstrijd, zoo vond hij toch nog in de jaren uit de periode 1847-1850
gelegenheid op zuiver esthetisch gebied een ongewone bedrijvigheid te ontwikkelen.
In het leven van onzen dichter schijnen deze jaren ons dan ook zijn vruchtbaarste
toe. Nevens talrijke oorspronkelijke en vertaalde gedichten, welke, hier en daar
verspreid, van hem verschijnen, treffen we nu voor het eerst prozawerk aan in onze
taal.
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Vroeger had hij reeds in De Broederhand (II, 1847, p. 211) een vertaalde novelle
Liefde op den IJzeren weg, naar Heinrich Koenig, geschreven. Een ander stukje De
Evenaer, ditmaal geen vertaalwerk, is echter slechts een paar bladzijden groot en
verhaalt zijn (gefingeerde) reis en zijn doop ‘onder de linie’.
Rond dezen tijd moet ook de Prosodia, die hij naar Heyse vertaalde en voor onze
taal gechikt maakte, ontstaan zijn. Voor Dautzenberg immers is 1847 het jaar van
zijn grootsch opgevatte invoering van de antieke metra in zijn dichtwerk. Hij komt
nu volop onder den invloed van Platen, waardoor hij zich niet alleen meer aan
vertalingsproeven, maar vooral aan oorspronkelijk dichtwerk, naar oude metriche
schema's, zet.
In Februari dicht hij zijn eerste drie Oden aen Vlaenderen, in Maart reeds de vierde.
Ook zijn andere beroemde metrische gedichten De Dichter, In 't Album van Dr. Nolet
de Brauwere van Steeland en het sapphicum Het Noodlot, ontstaan in dien tijd.
Nevens rein metrische proeven waagt hij zich aan formalistisch werk van allen aard.
Het eerste pantoen in onze taal, Natuerontwaken, wordt door hem in 1848 in het
Taelverbond en het Muzenalbum gepubliceerd.
Onder zijn vertalingen uit deze periode, welke hij niet in zijn bundel Gedichten
opnam, en die Frans de Cort later evenmin in de Nagelaten en Verspreide Gedichten
geven zou, daar hij ze afzonderlijk wou uitgeven, wat des te spijtiger is daar ze nu
grootendeels verloren geraakt zijn, vermelden wij Het O.L.V. Beeld uit de
Marialiederen van Guido Görres. Zijn formalistisch manifest De Vormen der Tael(1)
droeg hij aan zijn vriend Van den Hove (Delecourt) op: voor de eerste maal dat hij
zijn programma over dichtvormen verkondigde dacht hij immers aan zijn strijdmakker
op taalkundig gebied. Het stuk is geschreven in anapestische zevenvoetige versregels,
die, zooals Gottschal zegt ‘einen prächtig wogenden Gang (haben), der ihn nicht
blosz für behaglich ausgeführte Gemälde der komischen Muse, sondern auch für die
Bilder üppiger Schilderung und Empfindung, selbst für einen majestätischen Ernst
geeignet macht.’ 't Is vooral onder invloed van Platen's Schluszparabasen in Die
verhängnisvolle Gabel en Der romantische OEdipus, dat deze versregel bij de
Duitsche dichters in zwang kwam en nu

(1) Voor het eerst verschenen in den ‘Vlaemsche(n) Rederijker’, 1848; 9e dl., p. 85.
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ook bij Dautzenberg, die den Duitschen voorganger trouwens vermeldt:
Welk kundige gids vergezelt ons thans
op 't dichterlik scheemrende voetpad?
Het is Platen vooreerst, dan Rückert de bard...
(De Vormen der Tael.)

Tot Platen voelt Dautzenberg zich vooral aangetrokken; evenals Platen was hij als
romantisch dichter begonnen, om ook vlug over te loopen naar het classicisme. De
verzen van beiden zijn, in hun respectieve literatuur, voorbeelden van gladheid en
vormvolkomenheid en ademen dien eigenaardigen exotischen en klassieken geest.
Als men later Van Droogenbroeck ‘de Vlaamsche Rückert’ zal heeten, met hoeveel
meer recht mag men Dautzenberg dan niet ‘de Vlaamsche Platen’ noemen!
Het Bruiloftsdicht (Aug. 1848), voor Delecourt is naar een metrum van eigen
vinding. Voor den Gentschen vriend dicht hij in 1849 Eenen Leeuwerikke(1) om hem
hiermee te danken voor het gesmaakte genot bij de lezing van diens Gedichtjes voor
Kinderen. Ook voor dit metrisch stuk kunnen we verwijzen naar Platens schema;
men vergelijke slechts:
Zinge wie wil voor het gemeen, hij verlaegt zich
Nimmer zoo diep; hij bestaet edelen geesten
Met melodische kunstgewrochten
Lieflik te streelen het oor.
(DAUTZENBERG).
Habt ihr umsonst, mich nun an der Vorzeit
Reste geführt, und gestählt Augen und Herz mir
Lehrt mich grössere Schritte, lehrt mich
Einen gewaltigen Sang.
(GRAF VON PLATEN).

Uit 1849 dateert zijn metrisch Huweliksdicht, Den Heere Karel Stallaert gewijd, dat,
met uitzondering van de liefelijke als refrein opgevatte beginstrofe, heelemaal in
disticha geschreven is. Ook zijn oproep Aen de Kunstenaers, weer een metrische
ode, is van dat jaar en is geschreven om de dichters aan te sporen hun ideaal zoo
hoog mogelijk te stellen en zich niet te verlagen in de hoop bijval bij een groote
massa te vinden! Want:
Onsterflikheid ademt zachtjens
In het lachjen der heilige kunst.

(1) Verscheen in ‘Gedichten’ onder titel ‘Aen Pr. Van Duyse’ (p. 107); in ‘de Vlaemsche Stem’
was het echter al aan het einde van zijn geestdriftige critiek over het boekje het jaar te voren
verschenen. (Vl. Stem, 1849, p. 300.)
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De dichter moet als een aristocraat zijn die door ‘één lief lachjen der kunst’ meer
beloond wordt dan door ‘'t ruw handengeklap eener onnoozele schaar’.
Aan den vertegenwoordiger van het oude rederijkersgeslacht, den
alexandrijnendichter Fr. BLIECK, draagt hij nu het uitdagende strijdsonnettenpaar
Aen het Alexandrijn op, waardoor een lettertwist ontstaat, die op de volledige
overwinning, door het formalisme op de silbentellers behaald, uitloopt, zooals we
verder in dit werk uitvoeriger aantoonen. (Zie blz. 146.)
Over Lulofs' Handboek van den vroegsten Bloei der Nederlandsche Lett. (1845),
dat D. pas in 1849 toevallig in handen kreeg (brief aan Van Dam, 5 Mei 1849), lezen
we van hem een artikel in de Vlaemsche Stem (1849, p. 228), waaruit we nogal een
en ander merkwaardigs vernemen over Dautzenbergs ideeën op taalkundig gebied
en hun evolutie, en dat ons in zekere mate aantoont, hoe hij door zijn tijdgenooten
onthaald werd.
‘Kortom, schrijft hij, ik moet openhartig belyden, dat ik in dezen gelukzaligen
omwentelingstijd(1) by my zelven eene omwenteling plaets greep. Ook ik liep
voorwaerts en zoo verre zelfs dat bezadigden my als een ketter of ten minste als een
nieuwigheidsstichter uitbazuinden, omdat ik soms een sprongetjen deed over
Weiland's grammatica. By de welwillendsten nogthans was ik maer eene soort van
Duitschen mof, die zyn eens geprint denkbeeld boven de algemeene landsvlag wil
verheffen. Een vriend uit Gend had ook de beleefdheid my te doen verstaen, dat ik
een volmaekte wysneus (pedant) was geworden, zooniet geboren.’
Van welke buitengewone beteekenis de lectuur van Lulofs' werk voor Dautzenberg
geweest is, bekent hij zelf eenige regels verder in dit artikel:
‘Ik dank het den door en door geleerden Lulofs', dat ik myne vooroordeelen
afgelegd heb nopens de boerschheid en onbehendigheid der oude schrijvers. Onze
zoogenoemde gezuiverde tael staet oneindig dieper dan de tael der XIIe, XIIIe en
XIVe eeuw. Wij hebben veel vergeten en weinig bygeleerd. Hoe barbaersch ook de
middeleeuwen zyn mochten, de tael was het niet.’
Door deze ontdekking van al het schoone dat er in onze oude dichters te vinden
was, zou hij zulke liefde voor de oude taal opvatten dat hij, evenals Hoffman von
Fallersleben dit reeds vóór hem gedaan had, de middeleeuwsche liedekens en
verzekens in taal en rhythme zou pogen na te bootsen. Op welke

(1) 1848 was pas achter den rug!
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gelukkige manier hij dit deed bewijzen de Loverkens, die hij in 1853 en volgende
jaren dichtte, en waarop we verder terugkomen.
Alhoewel zijn dagen in deze jaren meer dan gevuld waren met ambtsbezigheden,
vergaderingen van de vriendenschaar en medewerking aan tijdschriften links en
rechts, hing de lier toch niet aan den wand. Zijn vriend Van Dam was hem in 1848
komen opzoeken. Beiden hebben natuurlijk over dichtkunst gesproken.
Voor Dautzenberg was de uitslag van dit verblijf, dat hij zich ernstig aan de
metrische vertaling van de Oden van Horatius zette. Op het einde van het jaar kan
hij zijn kameraad melden dat reeds vijftig oden vertaald zijn(1).
We mogen deze proeven aanzien als een studie van het dichtvak: door streng het
metrum na te volgen, verkreeg hij een meesterschap over den metrischen vorm, als
vôôr hem onbekend geweest was. De gedachte aan een vertaling kwam bij hem op,
toen hij de Duitsche door Vosz las.
Tegen 1850, pakten zich dreigende wolken samen boven het hoofd van den dichter,
die volop bezig was een bundel drukkensgereed te maken. De Société de Commerce
was toen in likwidatie, en tegen einde Januari was hij opgezegd; daar zijn financieele
toestand weinig rooskleurig scheen, zag hij van de uitgave af. Maar als de nood het
hoogst is, laat de redding niet op zich wachten. Hij kreeg een betrekking bij de Société
Générale, alwaar hij tot zijn dood zou blijven. Daarenboven stelde Muquardt hem
de uitgave zijner gedichten voor. Zoo ging dan eindelijk een van zijn vurigste wenchen
in vervulling!
Toen zijn eerste bundel persklaar was, meldde hij dit natuurlijk zijn boezemvriend
Van Dam; toevallig had hij bemerkt dat Hooft en Huygens ‘reeds in hunne gedichten
dien vryen gang hadden, welken de Duitschers sedert eenige jaren aannamen, en
welke den tegenwoordigen Hollandschen letterkundigen zoo vreemd schynt!’ (2 Jan.
1850). Ook haast hij zich om zijn vriend te verzoeken hem de werken van deze
dichters, die door Bilderdijk heruitgegeven waren, te bezorgen. Het jaar daarna(2)
vernemen wij dat hij, bij gelegenheid, de werken van Hooft en van Antonides van
der Goes had kunnen koopen. Ook de werken van Cats bezat hij nu volledig. Wat
voelde hij zich sterk met zijn prosodisch stelsel, nu hij in zijn eigen taal op
voorgangers kon wijzen, en dan nog onder de grootsten van onze dichters! Van Duyse
had den prijs behaald van het Instituet met zijn pro-

(1) De in 1923 bezorgde uitgave door Dr. M. Sabbe bevat er slechts zeven méér.
(2) 7 Jan. 1851; brieven aan Van Dam.
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sodia, waarbij Dautzenberg hem, naar zijn eigen verklaring, behulpzaam geweest
was(1).
Van Vloten gaf de Liedtboekjens uit. J.A. Alberdingk-Thym de Nederlandsche
Gedichten, Schrant Rym en Onrym.
‘Die boekjens leveren den dichteren de schoonste en afwisselendste dichterstrofen
ter navolging op, die men in nieuwe bundels te vergeefs zoekt.’ (31-12-51), schrijft
Dautzenberg in geestdrift aan zijn Hollandschen vriend. Dezelfde gedachte vinden
wij uitgedrukt in zijn critiek over Thym's Nederlandsche Gedichten in het artikel
Oude Letterkunde(2).
Dit artikel schreef hij kort na zijn kennismaking met den grooten katholieken
voorman uit die dagen. Die kennismaking gebeurde bij Delecourt op het einde van
1850 (of begin 1851), waar Thym ook Stallaert, Dodd en M. Vander Voort de eerste
maal zag (brief van Thym aan Snellaert van 15 Jan. 1851). Delecourt, Dautzenberg
en Stallaert zijn op dat oogenblik een verknocht vriendentriumviraat. Wanneer de
eerste sterft zal Dautzenberg zich aan de biographie van den overledene zetten (ze
bestaat in handschrift en is thans te Antwerpen in het Museum voor VI. Lett.) en
Stallaert zal Van den Hove's werk bezorgen, maar... met Delecourt's verscheiden
komt er ook in 1854 een verwijdering tusschen de twee overgeblevenen, verkoeling
waarover de melancholisch-romantische Stallaert zich bij Thym zal gaan beklagen
(zie Vercammen: Thym en Vlaanderen p. 105 en 107). Van de voorgenomen uitgave
van Delecourt's oeuvre komt dan ook niets terecht.
Later schijnt nochtans de verhouding Stallaert-Dautzenberg weer wat beter te zijn
geworden, naar we meenen te mogen besluiten uit een brief van 10 Sept. '58 aan De
Vries, waarin Dautzenberg Stallaert vermeldt, die ‘tot zijnen vriend... over Uwen
wensch gesproken heeft’.
In 1850 waren de Gedichten verschenen, in 1851 de prosodia; de bijval van deze
twee uitgaven moedigde onzen dichter aan en hetzelfde jaar verscheen nog bij zijn
uitgever C. Mucquardt in diens ‘Uitlandsche Tooneelbibliotheek’ (Ie jaar nr. 3 - de
voorrede is van 5 Aug. 1851 -) De Giftdrank, een schouwspel in twee bedrijven door
Emile Augier(3), in Dietsche iamben vertaald door Dautzenberg. Waarom in iamben?
De schrijver zegt het ons zelf in zijn ‘Voorbericht’.

(1) Brief aan Van Dam, 31 Dec. 1851.
(2) Zie: De Eendracht (9-3-51), Ve deel, blz. 82.
(3) Dit stuk was het debuut van Augier (1820-1889); La Ciguë werd 13 Mei 1844 voor het eerst
te Parijs opgevoerd. Dan volgden nog voor 1850 eenige andere tooneelwerken in verzen:
Un Homme de bien (1845), L'Aventurière (1848), Gabrielle (1849) en Le Joueur de flûte
(1850).
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‘Wij zagen onlangs in den Gids een hollandsch tooneelstuk op denzelfden leest
geschoeid als het tegenwoordige. De vijfvoetige iamben vervangen in Engeland en
in Duitschland het fransche Alexandrijn, men volgt hetzelfde voorbeeld in Holland,
waarom zouden wij het hier niet doen?’
Geen bloote naäperij nochtans was dit aanwenden van deze verssoort! maar wel een
gevolg van diepe beredeneering! Daar het voor hem het eenige middel scheen om
het stuk steviger ineen te krijgen, vooral wat den dialoog aangaat, koos hij dezen
vorm. Zooals we reeds meermalen vaststelden was Dautzenberg een meester in het
moeilijke vertalen. Ook hier, waar hij het versschema meer volgens zijn gevoelen,
in overeenstemming brengt met den aard van onze taal, blijft hij toch, vers voor vers,
onmiddellijk bij den oorspronkelijken tekst. Ter vergelijking bieden we hier een
fragment uit het

1e Bedrijf 6e tooneel
CLINIAS:
Ta beauté!...
HIPPOLYTE:
Ce n'est pas ma beauté que j'entends.
Je suis de Chypre, et dois le jour à des parents
Qui me préféreraient morte à déshonorée.
Le sort, non la naissance, en vos mains m'a livrée;
Des pirates Crétois m'ont enlevée hier,
Quand je me promenais seule au bord de la mer...
Mais à la mort plutôt je me suis résolue,
Qu'à la condition d'esclave dissolue.
PARIS, à part:
Elle est niaise, bon! Réglons-nous là-dessus.
CLINIAS:
Vos noirs pressentiments vont se trouver déçus:
Apprenez, pour voir votre pudeur à l'aise,
Qu'on ne veut vous contraindre à rien qui vous déplaise;
Ainsi, remettez-vous de vos craintes sur moi,
Et, pour l'heure, écoutez quel sera votre emploi.
Voici deux... jeunes gens, dont chacun s'imagine
Vaincre l'autre d'esprit comme de bonne mine;
Ils en ont fait gageure, et tous deux ont voulu
Que l'heureux vainqueur soit qui mieux vous aura plu.
Prêtez-leur donc l'oreille en toute complaisance.
D'ailleurs, comme il nous faut ce soir votre sentence,
Vous n'aurez pas longtemps à supporter leur cour;
Et l'ennui, si c'en est, ne durera qu'un jour.
Je vous laisse avec eux.
(Il sort).
CLINIAS:
Uw schoonheid.
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HIPPOLYTE:
Daervan dacht ik niet te spreken.
Ik ben van Cyprus, dochter braver oudren,
Die liever dood mij zagen dan onteerd.
'k ben vrij geboren; 't lot heeft mij geslagen;
Toen 'k gisteren alleen aen zee ging wandlen,
Ontschaekten eensklaps schuimers mij van Creta...
'k verloor mijn vrijheid, maer ik sterf veelêer,
Dan dat ik deugd of eere zal verliezen.
PARIS, bij zijde,
Onnoozel dom! 'k ben blijde zulks te weten.
CLINIAS:
Laet varen zulk een droevig voorgevoel,
En weet dat niemand hier u wil doen blozen,
Of dwingen tot een daed die u mishaegt.
Bedaert u, vreest geen euvel van mijn kant,
Ik eisch vandaeg maer dezen dienst van u:
Ziet hier twee... jongeliên, elk hunner denkt,
Door geest en leest, den andren te overwinnen;
Zij weddeden te zaem en willen, dat
Hij winnaer zij, die u het meest bevalle:
Verleent hun alzoo uw gewillig oor.
Uwe uitspraek moet ge dezen avond doen,
Gedoogt, dat zij tot daer hun hof u maken.
Vervelen ze u, dan is't maer voor éen dag...
'k laet u by hen.
(Gaet af).

Door het prijsgeven van het rijm heeft Dautzenberg hier zeker wel zijn taak verlicht,
maar heeft er ook des te meer aan natuurlijkheid en gemakkelijkheid in zijn dialoog
gewonnen. Ook de ‘voordracht kan, (door het aanwenden der vijfvoetige iambische
versregels), alzoo aen levendigheid winnen’, zooals
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de vertaler het den lezer meldde, wat ons met hem ‘geen te verachten voordeel’
toescheen.
Waarom nu juist een werk van Augier genomen? Deze Fransche schrijver had immers
zijn letterkundige loopbaan begonnen met een kamp tegen het romantisme, en samen
met Ponsard ‘l'école du bon sens’ gesticht, die, alhoewel ze fel bespot werd, toch
een weldadige rem is geweest tegen de al te romantische vlucht van het tooneel rond
de jaren 1840. Hun onderwerpen, hun ideeën, hun wijzen van uitdrukken moest wel
op Dautzenberg diepen indruk maken. In tegenstelling met deze van de romantiekers,
bieden de stukken van Augier slechts eenvoudige voorvalletjes uit het leven van
geruste lieden, en vertolken de gewone gevoelens van de burgerij, die daarom niet
minder innig en oprecht zijn. Het huwelijk, de goede zeden, het burgersleven werden
er in verheerlijkt. Zoo was l'Aventurière als tegenstelling met Marion Delorme
bedoeld: Bij Augier wordt de verleidster schandelijk uit het huis weggejaagd, waar
zij was binnengedrongen; Gabriëlle geeft de overwinning van den echtgenoot op
den minnaar. La Ciguë, eindelijk, dat door D. werd overgezet, alhoewel in het oude
Griekenland spelend, behandelt een immer actueel vraagstuk: Wulpschheid, spel en
drank verliezen den strijd tegen de oprechte liefde!
Wat ons minder verklaarbaar schijnt is, dat D. juist La Ciguë, dat dan toch niet het
sterkste van Augier's reeds gespeelde werken was, heeft verkozen. Zijn Gabrielle
toch had een paar jaar tevoren een overweldigenden bijval genoten. Was het misschien
omdat het stuk in het oude Griekenland speelde en Dautzenberg ons zoo een staaltje
van het Fransche ‘antiek’ werk, dat zoo veelvuldig in de Fransche lyriek en dramatiek
van 1840 tot 1860, oorspronkelijk en vertaald, voorkomt, wou geven? E. Quinet:
Promethée, (1838); Ch. Coran: Onyx, 1840; A. Renée: Heures de poésie, 1841; Th.
de Banville: Les Cariatides, 1842; La Rochefoucauld-Liancourt: Agripinne, 1842;
Achille à Troie, 1848; Ponsard: Lucrèce, 1843; Horace et Lydie, 1850; E. Augier:
La Ciguë, 1844, Le joueur de flûte, 1845, Ph. d'Arband-Jouques: Etnéennes 1845,
Idylles antiques, 1846, La Corinthienne, 1850; Mme de Girardin: Cléopâtre, 1847;
J. Autran: La fille d'Eschyle, 1848; A. Barthet: Le moineau de Lesbie, 1849 en P.
Deltuf: Idylles antiques, 1851, zijn de voornaamste oorspronkelijke werken die
bestaan op het oogenblik van Dautzenberg's uitgave van De Giftdrank en waarvan
hij wel de meeste zal gekend hebben.
Door het vertalen van Augier's werk en door het schrijven
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van oorspronkelijk werk(1) werd Dautzenberg voortaan onder onze bevoegdheden op
tooneelgebied erkend, ook officieel: dit bewijst ons zijn benoeming tot lid van de
jury voor den driejaarlijkschen Vlaamschen tooneelprijskamp in 1859 en in 1862
door de regeering. Zijn verslagen over deze prijskampen zijn vooral leerrijk, daar ze
ons zijn ideeën over tooneel laten kennen. In het verslag van 1862 wijdt hij zoo een
paar bladzijden aan het tooneelspelen, na gewezen te hebben op het gebrek aan
belangstelling vanwege de overheden, waardoor er geen tooneelschool ontstaan is
en tengevolge waarvan zelfs de Fransch-Belgische schouwburgen nog in hoofdzaak
aangewezen blijven op vreemde krachten. Hij wijst op het belang van de insceneering
van een stuk, welke een speciale studie vergt, het spel, de mimiek, de declamatie en
dies meer; waar hij vooral op wijst is het gevaar van het stersysteem in onze
opvoeringen.
‘De tooneelkunst bedient zich der schilder- en toonkunst zooals ook der
werktuigkunde om eene onder alle opzichten bevredigende zinnelijke voorstelling
te geven eens dramatischen voortbrengsels. Men ziet hier uit dat men juist niet tegen
de decoratiepracht behoeft te spreken, al moge het waer zijn, dat in sommige
schouwburgen de decoratie niet zoo zeer dient tot ondersteuning en verheerlyking
des kunstwerks, als wel het kunstwerk tot verhooging van tooneelpracht en pronk.
“Waer dit laetste zich voordoet” (zegt Dautzenberg, en dit was in zijn tijd vrijwel
overal, en helaas, nu nog op verscheidene plaatsen, het geval) “bestatigen wij een
wezenlijk verval. Het ergste edoch is dat het kleinste getal tooneelisten hunne kunst
verstaen, wat daeruit voortvloeit, dat, er voor de vlaemsche tooneelspelkunst noch
school noch leer aen te wijzen is.” Waar moesten inderdaad de Vlamingen iets gaan
leeren nopens voordrachtkunst, gebarenspel en kleeding? Alleen te Antwerpen bestond
er een declamatieklas onder leiding van Jan van Beers, maar dit was immers heelemaal
onvoldoende, want:
er wordt eene diepe, juiste kennis der driften vereischt, om ze met natuerlijken
toon uit te drukken en dien toon in overeenstemming te brengen met kleedij en
gebaren. Dat is gewis geene kleinigheid. Het gebarenspel is de spraek voor ons, oog,
zooals de spraek het gebarenspel voor ons oor is. Een declamator, die dit alles niet
in acht weet te nemen, is bij verre nog geep

(1) Op het oorspronkelijk werk van D... mochten we tot nogtoe de hand niet leggen. In het
overlijdensbericht, dat over hem in den ‘Messager des sciences historiques, des arts et de
bibliographie de Belgique’ (Gand 1869, p. 128) voorkomt, vinden we onder zijn werken
‘Doctoor Wespe’, comédie imitée de l'allemand, vermeld. Of dit ‘imitée’ nu vertaald of niet
bedoelt, kunnen we niet uitmaken. Echter weten we dat hij ‘Maria von Brabant’ in het Duitsch
oorspronkelijk dichtte (zie Inleid. Nag. Ged.).
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tooneelist. Gezichtsuitdrukking en lichaemshouding zijn de twee voorwerpen der
gebarenleer. Waer zal men zich onderwijzen in de kunst welke den invloed aenduid(t),
dien de menschelijke driften of stembeweging hebben moeten? Hier geldt het, de
middelbaen te houden, niets te overdrijven, niet te verre te zoeken, noch te kunstelen.’
Hoe hoogstnoodig was Dautzenberg's raad in dien tijd van opgeschroefd voordragen
met onnatuurlijke, stijve gebaren gepaard gaande! Eenvoud en natuurlijkheid, geen
gezwollen toon! dat zijn de hoofddeugden van een goed tooneelspeler. Ook de
kleeding moet meer bestudeerd worden, ‘ter vorming der charactermaskers en des
opschiks. Hoe zal men op een gezicht de voorbijgaende trekken onderscheiden van
wat drift, gewoonte, eigenaerdigheid er als vaste lijnen ingeprent hebben?’ vraagt
hij zich af, wanneer hij merkt hoe zooveel spelers daar juist mislukken! ‘zij vervielen
in het platte, gezochte, overdrevene. Hetzelfde vindt plaets in keuze en samenstel
der kleeding, waer alles tevens passen moet met den toon der stem, met de beweging
des lichaems en de uitdrukking des gelaets’.
Dat er feitelijk geen ‘kleine’ rollen zijn, maar dat elke rol een groot belang kan hebben
en niet verwaarloosd mag worden, maar alles moet samenwerken tot het bekomen
van een evenwichtig geheel, waarin geen ‘sterren’ uitblinken mogen, beseft hij ten
volle waar hij zegt:
‘Bovendien berust het lot eens dramatischen kunstwerks niet enkel op eenen
bijzonderen speler, maer vooral op het samenspel van allen! Ieder tooneelkunstenaer
heeft daerop wel te letten. Hij moet trachten in spraek, gebaren en kleederdracht
volkomen tot het geheele te passen; en dit geheel zelf moet in toon, beweging en
verschijning met schikking, kleur en klank des dramas op eene edele, dichterlijke
wijze overeenstemmen’.
Met genoegen stelt hij dan wel vast dat er in het tooneelleven in Vlaanderen een
beweging in goede richting te bespeuren valt, maar die beweging zou moeten van
hoogerhand gesteund worden, en daarom raadt hij in zijn verslag den Minister aan
den kunstzin van ons volk te ontwikkelen want
‘Kunstzin is eene onvervreemdbare eigenschap onzes volks’.
Een der mededingende stukken Wolfaert de Nerviër, door H. Schepens, leeraar in
het Nederlandsch aan het Koninklijk Atheneum te Brussel, werd eervol vermeld,
want het was ‘in

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

49
heldenverzen geschreven, (en) zulke schoone poging verdiende, (aldus Dautzenberg)
aen het licht gesteld’ (te worden).
Op het ‘3e Tael- en Letterkundig Congres’, dat jaar te Brussel gehouden, hield
Dautzenberg een rijkgedocumenteerde redevoering over ‘Nederlandsche Tael- en
Dichtvormen’, ter verdediging van zijn eigen inzichten op grammaticaal en prosodisch
gebied.
Buiten eenige kleinere stukjes, zooals ‘In Mevrouw Delecourts album’, De
Wonderknaap, het sapphicum Aan H. Conscience, zijn bijdragen in het Letterkundig
jaarboekje en andere, schreef hij het groote gedicht, zijn Vlaanderen gewijd, De
Landbouw. Het landelijk stuk is heelemaal in hexameters gedicht en verdient, zoo
naar inhoud als naar vorm, onder de beste werken van onze toenmalige literatuur te
worden gesteld. De feilen tegen den klemtoon, die in eenige versregels voorkomen
en die hem door Eug. van Oye(1) zeer euvel genomen worden, bestaan uitsluitend in
het aanwenden van stijgende in plaats van dalende spondaeën; D. zelf had dit gebruik
in zijn ‘Prosodia’ afgekeurd, zoodat we ten zeerste verwonderd zijn bij den anders
zoo vormgevoeligen dichter regels aan te treffen zooals b.v.:
‘Wie 't ploeg|hout uit|vond en | Ceres' | gave ver|breidde’(2).
(De Landbouw).
Veel kerk|torens ver|konden met | vaandel en | klokke de | kermis.
(Ibid.)

Niettegenstaande deze tekortkomingen is en blijft het stuk een onzer beste gedichten
uit dien tijd. Meer dan de pogingen van Cracco met zijn Homerusvertaling is dit stuk
oorzaak geweest, dat een aantal dichters gewonnen werd voor het oude versschema
en het ijverig ging aanwenden. Dautzenberg zelf verwachtte veel van zijn voorbeeld
en zong op het einde van zijn werk terecht:
‘Vlaanderen wete mij dank, dat ik waagde het deftige speeltuig
Door Virgilius eens zoo lieflijk besnaard en zoo krachtvol,
Zingend te tokklen ter eer zijns nooit volprezen landbouws’

(1) Grieksche Metriek in de Nl. dichtkunst, p. LXXXVII.
(2) Ook in:
Veur wien | tooit zich de | naadrende | lente in het | groenige |
bruidskleed...
En aard|appels de | hope der | armen ver|bloemen den | zandgrond...
't Wordt nacht | droevige | nacht veur den | moedeloos | wakende
landman...
Trekt veld|waarts en be|schouwt het ge|wemel van | honderden | groepen...
En men ont|dekt al|om goud|starren en | zilverkris|tallen...
(Ibid.)
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Naar zijn voorgaan richtten zich Van Duyse en Van Beers, later gevolgd door De
Cort, Ferguut, De Mont, Daems, Hilda Ram, Van Langendonck en Sauwen, om
slechts de voornaamsten te vermelden.
Was het jaar 1851 door Dautzenberg niet in werkeloosheid doorgebracht, het
volgende jaar kende een nog grootere bedrijvigheid, zoodat hij op het einde ervan
zijn vriend Van Dam kon melden:
‘Ik heb dit jaar nogal veel gewerkt. Met Van Duyse heb ik een historisch leesboek
opgesteld, dat door het belgische Ministerie gevraegd wierd... Thans heb ik een
gedicht van 6 à 700 verzen onder handen, dat voor einde January afgewerkt moet
zijn.
Het gentsch jaerboekjen zal eerstdaegs met 5 stukjens van mij verschynen, de
catholieke Almanak van Alberdingk-Thym zal ook wat van my opgenomen hebben.
Hier en daer schreef ik het een en ander over oude en nieuwe tael...’ (zie voor deze
verschillende bijdragen de ‘Bijlagen’.
Wat dit groote stuk in verzen aangaat, een dichtwerk van dien omvang is nergens
weer te vinden. Waarschijnlijk heeft Dautzenberg zijn opzet laten varen, ofwel is het
verloren geraakt, zoodat Fr. de Cort het niet kon uitgeven.
Dit jaar schreef hij wel een groot stuk in hexameters, De Doop(1), maar het telt in
verre niet zooveel verzen. Daarin herinnert hij zich den geboortedag van zijn zuster,
levert een prachtige beschrijving van de zeden en gewoonten bij doopfeesten in zijn
geboortestreek, en geeft in kleurige taal den bijgeloovigen kletspraat van de
buurvrouwen weer. Een heerlijk tafereel van zijn geboorteplaats schildert hij bij den
aanvang van dit stuk. Het is een der mooiste brokken metrische poëzie die we in
onze taal bezitten.
Dat het uit metrisch oogpunt de volmaaktheid zeer nabij kwam, was Dautzenberg
zich wel bewust.
‘Ik heb, luidt het in een lateren brief (24 Juni 1861) aan Thym,... aan de hexameters
van De Doop zulke nauwkeurigheid gewyd, dat ik geloof, dat onder technisch
oogpunt, nooit een nederduitsch gedicht in hexameters zoo afgewerkt werd.’
Maar niet alleen de volmaakte vorm, ook de inhoud en de taal doen het gedicht
plaats nemen onder de meesterwerken onzer toenmalige literatuur!(2)

(1) Verscheen voor het eerst in het ‘Taelverbond’, VIIIe dl., p. 421.
(2) Ook de tijdgenooten vonden het zijn best gelukt werk. In het overlijdensbericht in den
‘Messager des sciences historiques...’ (zie voetnota p. 49) heet het: ‘sa plus jolie pièce en
vers, ‘De Doop’.
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Als toevallig medewerker had D. aan Van Kerckhoven's ‘Vlaemsche Rederyker’ in
de jaren 1848 en 1849 eenige gedichten gezonden; later echter kwamen geen bijdragen
meer en de betrekkingen met den romantischen Antwerpenaar verkoelden meer en
meer. Tot een openlijke breuk is het echter nooit gekomen! Wel liet V.K. zich over
D. en zijn aanhangers bitter uit, zonder hem evenwel persoonlijk te vermelden. Zoo
schrijft hij bij een bespreking van E. Van Driessche's Proeve van Vaderlandsche
Zangen (Vl. Red. 1853 XVIII p. 197):
‘Er bestaet in onze jeugdige letterkunde een soort van dichters die met een ziekelyk
dichtergevoel begaefd, de poëzy najagen en zich inbeelden ze in hunne magt te
hebben, wanneer zy zich in eene soort van tael hebben uitgedrukt die half duitsch en
half latyn is. Die menschen denken zich daerby eene tint van geleerde, van
taelvorscher te geven, en zy staen in bewondering voor hunne aeneengeknoeide
jamben, distichons, enz. en omdat de fabricatie hun veel tijd en veel moeite gekost
heeft, denken zy, beelden zy zich in, dat zy waerlyk onstervelyke dichtstukjes hebben
voortgebragt en meesters in de kunst mogen genoemd worden...’
Dat de zinspeling op D. doelt is klaar; de aanval is echter onopgemerkt
voorbijgegaan en D. bleef steeds in de beste betrekkingen met de overige Antwerpsche
letterkundigen zooals Conscience, de Laet en Zetternam. Het was Dautzenberg die
er voor zorgde dat Conscience's werken vertaald werden in het Fransch.(1) Zoo
vernemen we uit een brief aan J. De Laet hoe hij dezen verzoekt bij Conscience te
gaan vragen om toelating tot uitgave van eenige van zijn novellen in 't Fransch.
(29-2-1852). De novellen waren door Dr. Olivier uit Doornik vertaald. Reeds af
waren: Siska van Roosemael, Blinde Rosa, Wat een Moeder lijden kan; aan De arme
Edelman was hij nog bezig. (Later, in 1858, zou dezelfde Olivier de vertaling in 't
Fransch van De Vlaemsche Taelstryd door Oetker-Dautzenberg laten drukken).
Einde 1852 gaat D. den Warenar herlezen, waarmee hij zijn voordeel als dichter
hoopt te doen. Hooft, Huygens, Zevecote en Cats schijnen wel in deze jaren zijn
lievelingsdichters geworden te zijn; hij vermeldt ze in ieder geval verscheidene

(1) Dautzenberg was als burger en vriend een uitstekend mensch. Steeds was hij bereid tot hulp,
en waar hij die zelf niet kon verleenen, wist hij toch door zijn voorspraak bijstand te bieden.
Als Zetternam doodelijk ziek lag was het Dautzenberg, die Baron J. de St-Genois en Serrure
wist te bewegen den lettervriend geldelijk te steunen. (Brieven aan Baron de St-Genois
(Universiteits-bibliotheek, Gent, van 18 en 21 September 1855). Wanneer Zetternam bezweken
was, verzocht Dautzenberg M. De Vries ‘eenen oproep, in den eenen of anderen dagblade
ter deelneming aan de inschrijving ter gunst van Zetternam's weduwe en weezen’ te plaatsen
(21 Jan. 1856).
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malen in zijn brieven, zijn voorwoord tot de Gedichten, in zijn redevoeringen op de
taalcongressen en in zijn artikelen, den eenen keer om zich te beroepen op hun
taalgebruik, de andere maal om den vrijen gang van hun vers te roemen. Over den
Warenar nu schrijft hij (15 Oct. 1852) den Groningschen hoogleeraar M. De Vries,
welke hem zijn uitgave van den Warenar had gezonden: ik (zal) nauwere kennis met
den reeds bevrienden zonderlinge plegen, en ik ben verzekerd dat zulks te mijnen
voordeele zijn zal.’
In 1853 trof Dautzenberg een zware slag: zijn vriend Delecourt werd hem plots,
den 16n November, door den dood ontrukt. Hoeveel hij aan Delecourt heeft verloren
is licht te begrijpen, indien men bedenkt hoe beider taalkundig programma hetzelfde
was en hoe ze steeds samen, zooals bij voorbeeld in de ‘Broederhand’, hadden
gewerkt. ‘Ik verlies in hem een gids, beschermer en vriend, en zal nimmer zyn
aendenken vergeten’ schrijft hij aan Van Dam (31-12-1853).
Dat Delecourt hem een gids was, blijkt overigens reeds voldoende uit de brieven,
die hij aan Dautzenberg zond. In een van deze zal hij zelfs de onderscheiden punten
aangeven, die Dautzenberg, in zijn bespreking van Alberdingk-Thym's boek over
onze middeleeuwsche poëzie, in het oog moest houden (27 Sept. 1850).
Verder is uit deze brieven nog op te maken hoe Delecourt in zijn vrije uurtjes
Dautzenberg hielp door het overschrijven van een of ander werkje of gedicht.
Ongelukkiglijk zijn de meeste brieven niet gedateerd en bezitten we ook geen
omslagen of poststempels er van. De briefwisseling geschiedt, van Delecourts zijde
althans, in een mengelmoes van Fransche, Duitsche en Vlaamsche gedeelten. Zoo
lezen we in een ongedateerden brief: ‘Voici mon travail terminé’, waarna hij hem
de kopij terugstuurt.
Maar ook Dautzenberg schijnt zulke vriendendienstjes aan Delecourt te bewijzen,
want we lezen ergens anders (gedateerd ditmaal den 9 Aug. 1851) hoe Delecourt
zijn vriend bedankt ‘voor de moeite die (hij zich) gegeven heeft met het lezen van
Willems' handschrift,’ dat Delecourt, wegens zijn ziekte, niet grondig had kunnen
nakijken.
We hebben reden om te gelooven dat Dautzenberg, na den dood van zijn vriend,
diens werk ook voortzette. Mw. Delecourt schrijft althans in een (weeral niet
gedateerden) brief aan onzen dichter: ‘J'ai aussi un reste de manuscrit que M.
Zetternam avait envoyé à inspecter, à corriger ou peu importe; faudra-t-il que je le
lui envoie tel qu'il est ou jugeriez vous convenable, M., de continuer cette besogne
du reste déjà très avancée’. Het
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bedoelde handschrift van Zetternam kregen we tot hiertoe niet in handen, zoodat we
niet stellig kunnen verzekeren of D. het werk van Delecourt al of niet voortzette;
nochtans, gezien de groote sympathie, die D. voor den Antwerpschen volksjongen
koesterde is het zoo goed als zeker dat D., als hij er eenigszins kans zal toe gehad
hebben, zich met deze zaak zal belast hebben.
Het tweemanschap Delecourt-Dautzenberg trad dus reeds van in de jaren '50 als
raadgever op voor waarschijnlijk heel wat schrijvers van mindere faam, waar ze werk
van een Zetternam, ja van een Willems ter proeflezing kregen!
Na den dood van zijn vriend, waarvoor hij een roerende lijkrede uitsprak en wiens
levensbeschrijving hij wenschte op te stellen (zie blz. 44) gevoelt Dautzenberg zich
eenzaam. Met Stallaert vlot het niet meer, Van Dam en Van Duyse zijn te ver, al zal
hij met den laatste nog heel wat samenwerken aan het ‘Volksleesboek’.
Ook zijn gezondheid was van dit jaar '53 af niet al te best meer. Hij kan geen drie
dagen meer werken, zonder den vierden aan ‘scheel hoofdzeer’ te lijden, tot groot
nadeel van de werkzaamheden natuurlijk.
Daar het Congres in Utrecht dat jaar niet doorgegaan was ondernam Dautzenberg
een reisje naar Heidelberg, langs den Rijn en Frankfort om. ‘Dat was een lustreisjen
dat zoo haest niet uit onzen geheugen zal verzwinden’ getuigt hij (V.D. 19-9-53);
ook kreeg hij weemoed en werkte trots zijn ziekte, onverdroten voort. In September
zendt hij aan Alb. Thym een vijftal stukjes, in middeleeuwschen trant geschreven
voor den Volksalmanak voor Ned. Kath. Het zijn: Sedigheit ende Ledigheit, Die
Grenspael, Een Voghelyn ende een Bloemeken, Aen een Kint, en Myn Voghelyn.
Reeds had Dautzenberg een aantal zulke stukjes geschreven, en dacht er aan deze
Loverkens in een boekje te verzamelen en uit te geven, zooals blijkt uit zijn brief aan
J.A. Alberdingk Thym, van 27 September 1853:
‘Ik gedenk toekomende jaar een boekdeeltjen zulker stukken aen 't licht te geven,
waerin de tael eenvoudig en algemeen verstaenbaer is. De declinatie- en
conjugatie-vormen, by uitzondering der sterke verbuiging der adjectieven, zooals
ook de regimena der voorzetselen zal ik streng in acht nemen. De westvlaemsche
tongval is buitengewoon zacht; ik ben nieuwsgierig te weten, hoe zulke excentrische
bewerkingen zullen opgenomen worden. Ik heb al doende lust tot den zake gekregen
en zende tevens aen het Nederduitsch Jaerboekjen van Gent een drietal grootere
gedichtjens’.
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Deze drie stukken zullen wel het uit zes deeltjes bestaande De Moedersprake en
verder Dat verschil der Standen en De Bergwerker geweest zijn, die alle drie
voorkomen in het Jaarboekje voor 1854.
Om de taal van zijn stukjes bij de lezers te verrechtvaardigen voegde hij volgende
beteekenisvolle nota bij het eerste stukje (blz. 44):
‘De dichter heeft het alleen op de vormen der tael gemikt en geenszins op de
schryfwyze; indien hy zynen gedachten een oud kleedjen omhangt, dan is het maer
uit liefde tot den i- en u- klank, die den westvlaemschen tongvalle zoo veel bekoorliks
byzet’.
Ook de titel luidde anders dan de bovenvermelde, die in den bundel Nag. Gedichten
voorkomt; het stuk heet hier zeer bevestigend Oude Tael, beste Tael wat de
tegenstanders voorhands reeds moet onthutsen. Deze liefde voor de oude taal, is een
zuiver romantische opvatting, reeds vroeger door Herder verdedigd in zijn: ‘zooals
de beken zijn ook de talen bij hun bron het zuiverst’. In het westvlaamsch nu bleef
onze oude taal best bewaard, en dat verklaart ons grootelijks waarom D. nooit, zooals
andere critici en lettervrienden, tegen het ‘taalparticularisme’ van een Gezelle te
velde trok: was hij niet in zekeren zin Gezelle's voorganger geweest? Dat de groote
Westvlaamsche zanger overigens de poëzie van D., vooral dan deze in ouden trant,
liefhad, bewijst zijn ‘Verantwoordinge’ tot de Dichtoefeningen, waarin hij Sedicheit
ende Ledicheit volledig overdrukt, er bij voegend: ‘Ook de Heer Dautzenberg uit
Elsene-Brussel zingt ons nu en dan zulk een allerliefst oud-nieuw sprookske toe’.(1)
Wie trouwens Gezelle's Dichtoefeningen leest, die dan toch acht jaar na
Dautzenbergs bundeltje verschenen, merkt ras op welk een vormbeheersching de
jonge Westvlaming bezat. Bij hem geen overheerschende tiraldiraldiraas van statig
stappende onbezielde vaderlandsche alexandrijnen, zooals we ze helaas, uitgenomen
bij de dichters van Dautzenberg's school, gewoon waren te hooren! Dactylen,
anapesten, amphybrachys mengen zich stout tusschen zijn iamben en trochaeën;
stafrijm en accent-

(1) In de Jubileum-uitgave van Gezelle's Dichtoefeningen (1930 is op p. 89 een kleine vergissing
geslopen: het stuk verscheen in Thym's Volksalm. voor 1854. p. 107, en niet in dien van
1857 zooals verkeerdelijk gemeld wordt: dit is dus een drukfout. Wat verder lezen wij echter:
‘D's eerste hundel Gedichten verscheen in 1850. Gezelle kende hem blijkbaar niet uit de
eerste hand en citeert dit vers uit Thym... ‘Daar het stuk pas in 1853 gedicht werd, staat het
natuurlijk niet in den eersten bundel, en is voorgaand citaat dus ook geen bewijs, dat Gezelle
D's boekje niet zou gekend hebben.
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vers klinken op, tot spijt van alle silbentellende rederijkers! Waar beweerd wordt dat
Gezelle Dautzenberg's bundel niet kende, zijn wij integendeel meer bepaald van
gevoelen, dat hij met het werk wel vertrouwd was. Waarom toch zou Gezelle niet
getracht hebben deze verzen te lezen? Zijn lectuur was weliswaar in deze periode
zeer eenzijdig katholiek en Engelsch, maar, aangezien Dautzenbergs werk druk
besproken werd in de toenmalige tijdschriften, en daar de dichter door zijn ‘Prosodia’
heel wat naam had verworven, is het meer dan waarschijnlijk, dat de jonge Gezelle
ze goed moet gekend hebben.
Wij willen hier niet trachten uit te maken in hoeverre Gezelle Dautzenberg's gedichten
al of niet kende, en welken indruk ze op zijn dichterziel uitoefenden; we wenschen
er alleen de aandacht op te vestigen, hoe in West-Vlaanderen een parallele beweging
aan den gang was, om meer metrische gebondenheid in het vers te verkrijgen; een
beweging die haar hoogtepunt zou bereiken in het werk van Eug. van Oye, de dichter
die getracht heeft aan te toonen, dat hexameter en nevelingenvers in den grond op
hetzelfde teruggaan, en aldus wou bewijzen, dat de hexameter voor onze taal even
geschikt moest zijn als het nevelingenvers.(1)
Ook verdient het onze aandacht hoe deze Westvlaamsche poëzie terugkeerde naar
den natuurlijken eenvoud; een bloem, een kever, een niets volstonden om aanleiding
te geven tot het scheppen van een gedicht. Het bombastische van de vroegere
wijsgeerige onderwerpen werd ook door haar, evenals door den zanger van Natuer
en Liefde streng geweerd. De stille vrede van een avondlandschap, de bezigheden
van den gewonen man werden met eenvoudig roerende woorden bezongen. De dichter
van Het Schrijverke en die van den Muggendans ontmoeten elkaar vaak in hun
onderwerpen, hun eenvoud en rijkdom(2). Ook zouden sommige strofen van
Dautzenberg even goed door Gezelle kunnen onderteekend worden: men denke b.v.
aan De Lente (Gedichten bl. 11).

(1) Onder Van Oye's metrisch werk stippen wij hier vooral zijn in hexameters geschreven
gedichten ‘De Berg’ en ‘De Nachtegaalskinderen’ aan.
Van Oye was ook reeds vroeg Dautzenberg's medewerker in ‘De Toekomst’ en leverde later
menige bijdrage in NDKH.
(2) Dautzenberg zelf hield veel van Gezelle's verzen: ‘Ik houd zeer veel van uwe poëzien en
mijn schoonvader - Dautzenberg, een kenner! - niet min ‘schrijft Fr. de Cort nog een Gezelle
op 2 December 1862 (zie Dr P. Allossery, p. 25, Gedichten, Gezangen en Gebeden, IIe dl.,
Jubileum-uitgave G. Gezelle, 1930, Standaard).
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Ik scheppe myn leeringen
In de natuer,
Der bloemen schakeeringen
Schoon niet van duer,
Zijn daarom bizonder
My lief en my waerd,
Wyl God ze zoo wonder
Gemaeld heeft op aerd!

Dautzenberg verhoopte veel van het onthaal, dat de Loverkens zouden genieten. Ook
schreef hij aan Thym nog in bovenvermelden brief, dat hij er aan dacht bij de uitgave
‘over de vormen der middeleeuwen te spreken, gelijk Gij het voor eenige maenden
verlangdet’. (namelijk in Thym's antwoord van 16 Nov. 1852 op de door Dautzenberg
uitgebrachte critiek op (Thym's) Oud-Nederlanduitsche gedichten). Van dit plan
kwam echter nooit iets terecht.
Over de Loverkens van Hoffmann von Fallersleben had Dautzenberg reeds in 1852
(in het Taelverbond VIII pag. 472) een uiterst gunstige critiek geschreven; het is dan
ook meer dan waarschijnlijk naar Hoffmann's voorbeeld, dat hij zich aan het dichten
van zulke oud-nieuwe stukjes zette.
Bij de reeds genoemde stukjes vermelden we nog twee andere ‘loverkens’, ook
in 1853 gedicht en volgend jaar in het Taelverbond opgenomen; het zijn Twee nooit
besonghene bloemkens en Een Ouderwetsche Liefdeshistorie met het leuke motto:
‘Bevaltse u, dan isse goet; bevaltse u niet, dan maektse beter (Een oude vitter)’. In
de Verspreide & Nag. Ged. van 1869 komen 26 ‘loverkens’ voor; 10 die wij bepaald
konden dateeren, zijn in 1853 gedicht; de vijf die in den Ned. Muzenalmanak voor
1855 voorkomen misschien ook en anders ten laatste in 1854; slechts één van de
overige werd later gedrukt in 1857 (Vaderl. Liederen Maerlantgenootschap) doch
vermeldt geen datum, zoodat het best van vroeger kan zijn. Brengen we dit alles in
verband met het hierboven aangehaalde, dan mogen we vermoeden, dat het grootste
deel, indien niet alle ‘Loverkens’ vóór 1855 gedicht werden.
Dit jaar schreef hij ook nog voor het ‘Taelverbond’ een klein verhaal : Een oud
nieuwjaer of De Vinger der Voorzienigheid, Avond en Morgenstrael uit eens knapelyns
leven, dat later in het Duitsch werd vertaald door Ida von Düringsfeld(1). Het is een
roerende brok uit zijn eigen kinderleven. Op den voor-

(1) Opgenomen in haar ‘Von der Schelde Bis zur Maas’, I, 136.
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avond van nieuwjaar 1817 verkeeren zijn ouders, door de oorlogen ten ondergebracht,
in den bittersten nood. Toevallig verneemt de kleine dit door een ongewild afgeluisterd
gesprek tusschen zijn ouders, die beraadslagen wat er kan verkocht worden om de
hongerige magen der vier kleintjes te stillen. Trots hun groote armoede vinden zij
toch nog de gelegenheid den anderen morgen de kinderen met een nuttig geschenk
te begiftigen. Het nieuwe jaar begon nog gelukkiger dan verwacht werd: minder
beproefde familieleden zonden een aantal geschenken die goed van pas kwamen.
Ook de kleine achtjarige jongen vond middel om wat in het huishouden te verdienen
door eenvoudig teekenwerk : een officier te paard met vaandrig en een rij soldaten,
die, van verre gezien, letters waren en de spreuk vormden: ‘Morgenstond heeft goud
in den mond’. Een vijf en twintig exemplaren werden verkocht aan vier stuivers.
Schrijver herdenkt geroerd, hoe gelukkig de knaap was met het verdiende geld!
Op eenvoudige en boeiende wijze is dit voorvalletje door Dautzenberg verteld in
eenige mooie bladzijden, die in hem ook den keurigen prozaschrijver verraden.
Op folkloristisch gebied was Dautzenberg in dien tijd druk aan het werk; zijn
hoofdstuk over Belgische zede- en gewoonteschetsen in het Volkleesboek verschenen,
getuigt van zijn bedrijvigheid in die richting. Ook verzocht de Duitscher J.W. Wolf
hem voor zijn Zeitschrift für Deutsche Mythologie und Sittenkunde (Göttingen) om
een bijdrage over de folklore van zijn streek. In den jaargang 1853, blz. 173 en vlgg.
treffen wij dan ook een in het Duitsch opgesteld artikel Gebräuche aas Limburg und
Brabant aan, dat bij nader toezien echter slechts een omwerking en uittreksel van
voormeld hoofdstuk blijkt te zijn.
In 1854 zijn Dautzenberg's Gedichten reeds uitverkocht(1) zooals blijkt uit een brief
aan Van Dam (28 Dec. 1854) wien hij nog twee exemplaren zendt, maar er nu geen
meer kan afstaan. Dit jaar was hij zijn vriend te Woerden gaan opzoeken, en uit
dankbaarheid voor het gulle onthaal, stuurde hij vermelde exemplaren, om aan de
kennissen te geven. Wat de reden mag geweest zijn waarom de Loverkens niet gedrukt
geraakten, is ons nog altijd een raadsel. Een slechte zaak voor den drukker zou het
heelemaal niet geweest zijn, als men ziet dat de eerste

(1) Hij wordt van in breederen kring bekend en verscheidene genootschappen trachten hem in
te lijven. ‘Het Leuvensch Tael- en Letterlievend Genootschap’ (Met Tijd en Vlijt) benoemde
hem in zitting van Bloeimaend 1853... uit hoofde zijner erkende verdiensten tot Briefwisselend
Lid’. ‘De Letterminnende Maetschappij De Hoop, te Meerhout, benoemde hem den 15n Juli
1855 tot eerelid.
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bundel in minder dan vier jaar niet meer verkrijgbaar was. Ook de oden van Horatius
geraakten maar niet gedrukt. Nochtans werkte hij nog steeds aan de vertaling, of
beter gezegd aan de afwerking, van de reeds overgezette Oden, wat er wel schijnt
op te wijzen, dat hij nog steeds aan een uitgave dacht. Zoo is de laatste bewerking
van de 1e ode (1e Bk) pas van 5 Aug. 1854; de eerste er van treffen wij echter reeds
in de Broederhand II p. 356 aan en verschilt merkelijk met de definitieve; zes lezingen
zijn ons van dezelfde ode bekend, die dus binnen een verloop van zeven jaar
geschreven zijn! Wel een merkwaardig bewijs van de buitengewone verfijningszucht
die den dichter bezielde! Wat er nog meer op wijst, dat hij aan een uitgave dacht, is
de inleiding, welke in D's papieren teruggevonden werd en gedeeltelijk door Dr M.
Sabbe in zijn uitgave der Oden (p. III & IV) is opgenomen. De eenige aanneembare
reden, waarom de Loverens en de Oden niet gedrukt zijn, moeten wij dan zoeken in
den geldelijken toestand waarin de dichter toen verkeerde en waarover hij zich vaak
aan Van Dam beklaagde: ‘...de kinderen groeien aen, de kleeren en schoenen worden
grooter, maer de inkomsten niet. Daer moet gerekt en getrokken worden en op heden,
ultimo Decembri (1853) zyn wy juist zoo ryk als op 1n January laetstleden...’
Alhoewel hij veel werk had met het opstellen van het ‘Volksleesboek’(1), toch werd
de dichtkunst niet heelemaal verwaarloosd: vooral metrische beslommeringen houden
hem in dien tijd bezig. Hij neemt nu een bepaald versschema, ontleedt het en tracht
dan zelf een gedicht volgens dit metrum te maken. In Thym's Almanak voor 1855
verschenen vier stukjes van zijn hand: drie zijn eigen aanduiding op deze wijze
ontstaan. Hij zelf zet zijn werkwijze uiteen bij het stuk: ‘De Grijsaard’:
‘...Die lieve strophe nu (van Tollens) heb ik prosodisch ontleed, om te zien, of ik
niet in 't geheim des kunstenaars dringen kon. Zou het niet mogelijk zijn, vroeg ik
mij naderhand, door de toepassing der ware kunstregelen, met den zang
gelijkloopende, evenzoo vloeiende dichtregels op te stellen?...’

(1) Het Volksleesboek behaalde in 1854 den prijs van 2,000 frank, uitgeschreven door de
Regeering voor het beste vaderlandsch leesboek. Uit het oordeel, in den Messager des sciences
1857, p. 404, knippen wij het volgende: (Le plan suivi) se distingue par une grande clarté
par la marche progressive du récit, par des vues d'ensemble qui font de leur livre une oeuvre
homogène et d'une lecture attachante qu'agréable... il est écrit dans un style à la fois simple
et élégant.’ Wat echter taal en spelling aangaan, heeft criticus erge bezwaren: ‘il est fâcheux
seulement que les auteurs, cédant à des caprices momentanés, aient adopté pour l'orthographe
de certains mots flamands, pour la grammaire de certaines phrases, des formes qui, sans être
absolument réprouvées, ne devraient pas se trouver dans des livres où le dilettantisme et les
systèmes individuels sont de nature à fourvoyer la jeunesse des écoles, à laquelle le
“Volksleesboek” est destiné.’
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Dit deed hij om aan te toonen, dat zijn silbenmeting, welke ook deze van Van Duyse
en van de Duitsche formalisten was, de eenige goede moest zijn. Voor zijn stukje
Herinnering verwijst hij ons, voor wat den rhythmus betreft, naar Hooft's zangen nr
2; bij De Maget neemt hij de maat van Urwasi und der Held von Kalidasa (metrisch
door Dr Hirzel vertaald) tot voorbeeld. Deze werkwijze van D. zou vele
minderbegaafden verlokken... en doen verdwalen! Het werd weldra een ware mode
om op die wijze gedichten te maken, en er dan zeer geleerd het gevolgde versschema
boven te plaatsen; dat de inhoud daar maar al te dikwijls onder leed, hoeft geen
betoog. Gold bij D. de vorm voor zeer belangrijk, daarnevens eischte hij toch steeds
een dichterlijke bezieling, zonder dewelke geen kunstwerk mogelijk is, maar die bij
zijn volgelingen wel eens ontbrak! Toch had D.'s voorbeeld wel een heilzamen
invloed in dezen zin, dat de meeste dichters kieskeuriger werden in hun silbenmeting
en grooter zorg aan den vorm besteedden.
Buiten zijn belangstelling voor literatuur toonde Dautzenberg ook een gezond critisch
oordeel voor de beeldende kunsten te bezitten. In zijn eigen huiskring werd zeer veel
over schilderkunst gesproken, wat ons niet mag verwonderen, daar zijn schoonvader,
zijn vrouw, zijn oudste dochter in deze kunst liefhebberden; zijn beste vriend H.
Delecourt was eveneens een knap landschapschilder en een ander getrouw vriend
van den huize, de Antwerpsche dichter-schilder G.-J. Dodd, liep met het plan rond
een boek over De hedendaagsche Belgische Kunstenaars te schrijven(1); of hem die
gedachte soms door D. ingegeven was? Dautzenberg zelf was in elk geval de eerste
die in deze richting de hand aan het werk sloeg, door zijn wekelijksche artikelen over
Vlaamsche kunst en kunstenaars in ‘Der Pangermane’. En hierin vertoont Dautzenberg
dan wel eenige gelijkenis met den Franschen dichter-schilder, een der vaders van
het Fransche formalisme, Théophile Gauthier; alhoewel D. niet zulke hoogte als
kunstcriticus bereikte toch zijn zijn fijnzinnige bijdragen blijkbaar een spoorslag
geweest voor onze schilders.
Als Dautzenberg in 1855 een reisje naar Parijs doet, om zijn ouden Doornikschen
vriend Braquenié, een tapijtwever, te bezoeken, laat hij niet na bij het terugzien van
deze stad, Saint

(1) Op 2-12-'54 bericht Dautz. aan Thym, dat Dodd voor de Dietsche Warande een artikel zal
leveren over de Nederlandsche landschapschilders. (Hieruit blijkt dat beiden over schilderkunst
spraken.
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Cloud, Versailles, Auteuil en het Bois de Boulogne, dat hem vooral bekoorde, te
bezoeken. Deze uitstapjes maakten een machtigen indruk op zijn geest. Ook schrijft
hij aan Thym, eenige dagen na zijn terugkeer uit Frankrijk (29-6-55):
‘Zoodra ik er den tijd toe vinde, zal ik U een opstel leveren over de schilderkunst
in 't algemeen; ik was voor veertien dagen in Parijs, en maekte daer eenige
bemerkingen, die wellicht verdienden gedrukt te worden. Myne kantoorbezigheden
hinderen my gedurig, wanneer ik iets ernstigs beginnen wil’.
Het opstel is waarschijnlijk nooit geschreven geraakt. Wel schreef hij later, in
October 1855 Warandegedachten over sierkunst bij den aanleg van parken(1).
Latere artikelen van hem over schilderkunst verschenen in De Vlaemsche School,
het Antwerpsche tijdschrift, dat alle kunstenaars om zich schaarde; zijn kunstkritiek
over het Wiertzmuseum, verschenen blz. 77 van jaargang 1860 onder den
beteekenisvollen titel: Een bezoek in de bergruine van Paestum, is merkwaardig,
evenals zijn kritiek over Die Kunst-Austellung von 1860 in Brüssel, die hetzelfde
jaar opgenomen werd in Der Pangermane (blz. 274 vlg.).
Dat Dautzenberg ook op dit gebied niet méér geschreven heeft, is voorzeker alweer
aan zijn drukke ambstbezigheden te wijten. Zoo zag hij stilaan al zijn jeugdplannen
vernietigd.
‘Morgen vroeg, schrijft hij op 5 December 1856 aan Van Dam, word ik 48 jaar
oud; ik hadde wel gewenscht tegen 50 op myn gemak te kunnen leven, maar daar
komt niets van en ik heb thans de stellige verzekering, dat ik in plaats van minder
steeds meer bezigheid zal hebben tot op den laatsten dag myns levens.’

(1) Toen hij de kopij hiervan aan Thym zond (20-10-55) verontschuldigde hij zich volgenderwijze:
‘Indien U de nevensgaende verhandeling over lusttuinen, buitenplaetsen en waranden & a.
bevalt, dan zal ik my zelven troosten over myne schuldvolle nalatigheid met: ‘Beter laet dan
nooit’. - De warandegedachten, verschenen in het eerste nummer van D.W. van 1856 (p.
1-16).
Een geleerd Duitsch tuinbouwkundige, de heer Keilig woonde toenmaals te Brussel en was
in drukke betrekking met Dautzenberg. Hij was onzen dichter bij de behandeling van dit
onderwerp behulpzaam geweest. De bijdrage handelt over uitgestrektheid en ligging van de
hoven, de uitzichten, fonteinen en wateraanlegging die men kan aanbrengen, inheemsche en
vreemde gewassen die aangeplant mogen worden. Het artikel werd geschreven om ook op
het gebied van tuinbouw de heerschende opvattingen te bestrijden en den schoonheidszin te
louteren. ‘Van myner eerste jeugd af is my het buitenleven steeds liever geweest, dan myn
verblyf in der stad’ bekent ootmoedig de dichter (cf. het gedicht Land en Stad)... Natuur en
poësie, innig verbonden streelen aldaer den geest en het hart der menschen, en maken ons
vatbaerder voor het stille genot der kunst’. Zijn ideeën over tuinbouw zijn een logisch
uitvloeisel van zijn natuurliefde. De Fransche parkenaanleg, met zijn groote rechte lanen en
vlakken moet bij hem onderdoen voor den vrijeren aanleg der Engelsche tuinen, die de natuur
recht laat wedervaren.
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Een paar maanden vroeger had hij Thym nog geschreven (op 6 October).
‘Wat zal ik nu voor de Warande kunnen doen; ik heb zoo luttel uren vry, dat ik om
zoo te zeggen geen werkend lid meer in den letterkringe zyn kan.’
Ook is zijn letterkundige voortbrengst klein voor de jaren 1855 en 1856.
Had hij het reeds zoo druk, toch kwam Van Duyse hem in deze jaren nog menig
uurtje ontrooven om een bundel Verhalen uit de Geschiedenis Van België te helpen
samenstellen, welke nog in 1856 kon verschijnen(1). Het was bedoeld als een inleiding
tot het twee jaar vroeger verschenen Volksleesboek en was voor de lagere school
bestemd.
Ook op het vijfde Congres, in 1856, was de onvermoeibare strijder opgetreden met
een betoog over de Strijdige richtingen sedert drie, vier eeuwen der Hoog- en
Neerduitsche Taelleeraren, betoog dat wij elders in dit werk bespreken.
Dat zelfde jaar had het ministerie een prijskamp uitgeschreven ter herdenking van
de vijf-en-twintigjarige jubelfeesten van de regeering van Leopold I. Dautzenberg
was tot verslaggever van de jury benoemd. Jan Van Beers en Van Duyse wonnen
ieder den uitgeloofden prijs. D.'s oordeel was zeer onpartijdig, en openhartig zegde
hij zijn vriend, al was het dan ook in een officieel verslag, zijn idee over het
ingezonden stuk(2). Maar of hij steeds zijn wildstormenden Gentschen vriend in toom
kon houden betwijfelen wij sterk!

(1) Het werkje beleefde niet minder dan drie uitgaven. Deze van 1856, een in 1862, en een
omwerking in 1866, in de nieuwe spelling, en waarin het derde en het tiende hoofdstuk door
een ander (ongenoemd) letterkundige (misschien wel De Cort) geschreven werd, daar Dautz.
toen reeds ziek was. De Messager des Sciences, 1856, p. 400, ontving de Verhalen zeer
vriendelijk en heette de stijl, waarin het geschreven was ‘aussi simple qu'attrayant’.
(2) Over V.D. 's werk zegt hij daarin o.a.: ‘De versbouw is meesterlijk, kunstig, gemakkelijk...
de overgangen zijn echter wel eens sprongen. Zijn gedurig streven naer het groote en krachtige
komt wel eens der overdrevenheid naby...’
Aan hetzelfde verslag ontleenen wij ook nog volgend oordeel van D. over de dichters van
zijn tijd in het algemeen:
‘Vooruitgang is by onze dichters onmiskenbaer, hunne kunst ontdoet zich allengs van den
ouden slenter der heidensche godenleer. Heerscht nog by velen de rhetoricale vorm met
zynen bombastischen woordenprael, zoo onderscheidt men nogthans meerdere schryvers,
die tot edele eenvoudigheid overhellen, die de poësie niet uitsluitelyk doen bestaen in groote
buitengewone spreekwyzen, maer eerder in nette en kunstige schikking der stof, in keurigheid
en kieschheid van gedachten en uitdrukkingen.’ Moniteur Belge, 1856; 2d semestre, page
2878.)
Dat deze vooruitgang intusschen veel aan hem te danken was, blijft zeker, daar hij de eerste
in zijn Gedichten het nieuwe geluid had laten opklinken. Daar dit pas eenige jaren geleden
was moet zijn invloed betrekkelijk snel gewerkt hebben.
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Bedrijvigheid in De Toekomst en Der Pangermane
De volgende jaren zou van Dautzenberg veel werk gevraagd worden. In 1857 immers
werd De Toekomst, een tijdschrift voor onderwijzers, gesticht door H. Baudhuin, J.
Blockhuys, J.-M. Dautzenberg, die er eigenlijk de ziel van was, Van Duyse, J.-F.
Heremans, J.-F. Jacobs en E. Rigaux.
Na Dautzenberg zouden De Cort, Sleeckx en Pol de Mont er achtereenvolgens de
groote leiders van worden; door toedoen van deze vier mannen zou het tijdschrift,
dat hoofdzakelijk aan de paedagogie moest gewijd worden, allengs een ruimer plaats
aan de letterkunde gaan inruimen.
Het werk dat Dautzenberg in De Toekomst verricht heeft is verbazend. Zijn enorme
belezenheid, en zijn goed voorziene boekenkast zijn hem hier wonderwel van pas
gekomen. Zijn artikelen handelen over alles en nog wat en verraden uitgebreide
kennis. Gaan wij slechts de titels na van zijn bijdragen, zoo vinden wij dat hij schreef
over opvoed-, taal-, dier-, plant-, scheien aardrijkskunde, gezondheidsleer,
natuurwetenschap en wetgeving, waarbij hij nog boekbesprekingen en eigen verzen
instuurde! Vooral de eerste drie jaren waren zijn bijdragen uiterst talrijk. Dat onder
zulke alzijdige bedrijvigheid zijn dichtwerk te lijden had, is licht te begrijpen. Aan
Thym bekent hij dit dan ook in een brief van 1 December 1859 volgenderwijze
‘... De Toekomst, waarvan Gy waarschynlik de twee eerste jaargangen sedert lang
bezit, neemt my myne weinige vrye uren in beslag. Ook geef ik dageliks aan mynen
dra 10-jarigen jongen eene latynsche les, zoodat ik gedwongen moet afzien van
dichtoefeningen.’
Inmiddels had hij zijn schoonzoon, Fr. De Cort, en diens vriend, Jan Van
Droogenbroeck, tot medewerking weten te bewegen, zoodat zijn eigen bedrijvigheid
voor dit tijdschrift verminderen kon; dit was daarbij voor zijn gezondheid meer dan
noodzakelijk! Tot zijn dood bleef hij echter medewerken, ja, we treffen zelfs van
hem nog twee boekbeoordeelingen aan in den jaargang 1869; waarschijnlijk was dit
wel het laatste wat de man schreef, vóór de onverbiddellijke ziekte hem neervelde.
In 1859 werd overal in Vlaanderen, maar te Antwerpen en te Brussel vooral, de
honderdste geboortedag van Schiller op luisterrijke wijze gevierd. Ter gelegenheid
van deze herdenking werd ‘Der Pangermane’, Deutsch-Belgisches Wochenblatt
(gegründet am hundertjährigen Schillerfeste) gesticht.
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Deze stichting was feitelijk het hoogtepunt van een verkapte annexatiepolitiek, die
stelselmatig vanaf den rechter Rijnoever, reeds onmiddellijk na 1830 gevoerd werd.
De ‘reisbrieven’ uit België waren talrijk; omstreeks 1840 wordt die actie geweldig
uitgebreid en krijgt meer bepaald een eng-nationalistisch tintje (men denke hier aan
L. von Plönnies, J.-W. Wolf, J.-M. Firmenich, Reichartz, Uhland en Simrock). Een
eerste gevolg van dat streven was de oprichting van De Broederhand in 1845, en de
stichting van het Vlaamsch-Duitsch Zangverbond in 1846. De omwenteling van 1848
in de ons omringende landen beteekent een belangrijken stap achteruit voor deze
politiek; de Vlamingen richten het oog naar het Noorden (zie verder p. 122 vlgg.),
waar men ook machtig veel voelt voor samenwerking. De Nederlandsche Congressen
worden nu ingericht en maken Vlamingen en Hollanders meer bewust van hun
eenheid. In de vijftiger jaren hernieuwt de Duitsche annexatie-politiek hare pogingen.
IDA VON DUERINGSFELD-REINSBERG bezoekt onze gewesten en maakt
propaganda voor onze literatuur door het vertalen van onze auteurs; BORMANS,
door de ontdekking van H. Van Veldeke's Servatiuslegende bewijst het verband, dat
van ouds tusschen middelnederlandsche en middelhoogduitsche dichtkunst bestaan
heeft. Ook op kunsthistorisch gebied was men zich bewust van een eenheid van
traditie. De Pangermane moest nu al deze ideeën in breederen kring bekend maken.
Dr O. Fischer (p. 104 a.w.) zegt daarover onder meer zeer treffend: ‘Doch nahm
die Idee einer deutsch-vlämischen Verbrüderung eben damals eine neue, greifbarere
Gestalt an. Hand in Hand mit der eigentlichen Vlämischen Bewegung geht eine auf
breitere Basis aufgebaute Duitsche Beweging, die auf eine Zusammenarbeit des
“niederdeutschen” Elements aus ist, auch nach Südafrika hinübergreifen will und in
bedeutsamer Weise mit den Entwickelungsmöglichkeiten des plattdeutschen
Schrifttum in Verbindung gesetzt wird.’
Alle krachten werden ingespannen om dus, naar aanleiding van Schillers jaardag,
het grootsch plan uit te werken. Dat men bij Dautzenberg om medewerking kwam
verzoeken, wien zal het verwonderen! Nochtans werd hij geen eigenlijk
mederedacteur. Thym, die hem ongaarne aan het blad zag medewerken, had hem
een en ander geschreven over het Schillerfeest en de verbroedering met de Duitschers.
In zijn antwoord van 19 December 1859 tracht Dautzenberg Thyms beweringen
volgenderwijze te weerleggen:
‘Wat UE. my omtrent den Pangermane zegt, is ook niet zonder onjuistheid volgens
my. Zoo zie ik tot heden niet, dat Duitschland, le pot de fer, iets tegen Holland, le
pot de terre,
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vermocht heeft. En het zou wel aardig zyn, indien Holland eerder met Frankrijk dan
met Duitschland heulde. Het Schillerfeest is ook alweder geen bewys van Duitscher
Cosmopolitismus. Hetgeen de Directeur der Indépendance ons heeft willen op de
mouw speten heeft hoegenaamd geenen byval gevonden. Omdat ik vaderlandsch
gezind ben en blyven wil, vind ik het geraden, dat alle Duitsche stammen hunne
takken en twygen samenhouden, anders komt de eeuwige vyand des dietschen stams,
en kapt den eenen tak na den anderen af, en dan moet de stam ook verkwynen. Ik
zie niet dat het gevoel der rechtschapenheid en rechtvaardigheid zoo te gronde gaat
in Duitschland als in Frankrijk; ik vrees hoegenaamd geene inslurping nog opslorping:
ik ware zelfs gelukkig, indien wy in Belgiën zoo vele kenners der Duitsche tael en
des Duitschen volks hadden dan Gy in Holland...’
Een weinig verder verklaart hij in welke verhouding hij tegenover het blad stond:
‘Ik ben overigens geen redacteur noch mederedacteur van den Pangermane. Ik
lever vrywillige bydragen, trek my terug wanneer ik wil. De redactie beoogt geenszins
eenen kryg, tegen wie het ook zy, te voeren; zy hoopt echter niet ongeschonden haren
weg te gaan. Baader, de redacteur, heeft my gezegd, dat hy my by tyd en wyle ter
algemeene voldoening, zyne gedachten zal bloot leggen, dat hy zulks langzaam en
niet op eenmaal doen kan. Zyne bedoelingen schynen my oprecht.’
Dautzenberg, voor wien alle licht uit het Oosten scheen, had reeds lang voor het
stichten van den Pangermane de verbroedering en van de vereeniging van de
Germaansche stammen aanbevolen, samen met zijn makker Delecourt(1). Was De
Broederhand niet een tijdschrift met dezelfde strekking geweest op taal- en
letterkundig gebied? Dat hij geestdriftig het verschijnen van het blad begroette,
getuigt overingens de ‘Uitnoodiging

(1) De toast, door Dautzenberg op het Schillerfeest te Brussel uitgesproken, was een wensch
om het verfranschte onderwijs de plaats te zien ruimen voor Vlaamsch-Duitsche scholen.
We halen er het volgende uit aan: ‘Om tot dier verbroedering (van alle germaansche
spraaktakken) te komen, moeten wy niet langer overal uitsluitelik te lezen zien “Ecole
française, pensionnat français, institution à, l'instar de Paris” maar ook “Vlaamsch-Duitsche
school”... waarin men zich voorbereide tot ernstige germaansche studiën; en waarom zou ik
niet den wensch uitdrukken, zelfs ln Belgiëns hoofdstad eene Duitsch-Vlaamsche hoogeschool
te zien gesticht, waarin Duitsche letteren en wetenschap gehoord worden in plaats van
Franschen wind en ydele woordkramery...’ (Zie Der Pangermane, 20 Nov. 1859, blz. 53.)
Hierin leeren wij Dautzenberg dus ook kennen als een strijder voor een Vlaamsche
hoogeschool. Men vergelijke zijn gedicht Vlaanderens Scholen (Nag. Ged., blz. 224.)
Verlichting vraag ik onverholen,
Maakt die ons Vlaamsch verstand zoo blind
Dat het hezwykt voor Franschen wind?
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tot Inschrijving’ die hij op de eerste bladzijde van het nummer van 27 November
1859 plaatste:
‘...De Al-duitscher (Pangermane) wendt zich tot alle dengenen, die van duitschen
of dietschen bloede zyn, niet om ze allen tot eener taaleenheid te vermengen, gelyk
sommigen het vreezen, maar om ze elkander nader te brengen, om ze door innige
gemoedelike kennis waarlik te verbroederen...’
En reeds in het volgende nummer, van 4 December 1859, vinden we een artikel,
waarin het heet:
‘Reeds voor twee jaren heeft de Vlaamsche dichter Nolet de Br. van St. het
Pangermanismus in eene ode bezongen. Zy verscheen in 1857 met eene hoogduitsche
vertaling van den heer Dautzenberg tegenover den oorspronkeliken tekst(1).’
Daarop volgen dan de twee stukken, hier, eveneens tegenover elkaar geplaatst.
Vooral het eerste jaar was Dautzenberg een ijverig medewerker aan het nieuwe
tijdschrift. Zoo was hij de aangewezen man, om verslag uit te brengen over de
Schiller-feesten en als kort daarop Van Duyse plots gestorven was, zou ook hij voor
het overlijdensbericht, en het verhaal van de begrafenisplechtigheden zorgen; ook
de lijkrede, die hij bij deze gelegenheid uitgesproken had, liet hij in den Pangermane
drukken. Literaire kritieken van zijn hand verschenen mede in dit weekblad en
behandelden werk van De Cort (Liederen, 2e reeks), Nolet (Ernst en Luim), A. Bogaers
(Gedichten), en van Pr. Van Duyse (Nazomer). Daarenboven vinden wij wekelijks
van hem een bijdrage over een of anderen hedendaagschen Vlaamschen schilder;
aanvankelijk verschenen deze artikelen in het Nederlandsch, maar daar hij
waarschijnlijk onze kunstenaars in Duitschland bekend wou maken, zette hij later
deze rubriek in het Duitsch voort. In onze taal behandelde hij het leven en de werken
van C.-J.-A. Seghers, Eug. De Block (naar wiens schilderijen hij twee gedichten
schreef. Wat een moeder lijden kan en Uiltjen vangen, Nag. Ged. p. 282-284). L.
Kuhnen, A. Thomas, Bossuet, Verbroeckhoven, Madou, Gallait, Navez, Ces. dell'
acqua, Stallaert, Dillens, Wiertz, Swerts en Guffens; in het Duitsch schreef hij daar-

(1) Bedoeld wordt hier de ode aan Het Groote Dietsche Vaderland, door Dautzenberg in het
Duitsch (Das grosze deutsche Vaterland), 1857. Nolet, kwam later terug op zijn ideeën,
teleurgesteld als hij was door de Pruisische politiek en den Deensoh-Pruisischen oorlog. P.
Vermeire in zijn Question belge. La guerre des langues, Gand 1860, zag in het Germanendom
de hechtste “protecteur de la morale et de la civilisation”. Nolet vervalt in het andere uiterste
in zijn Le Pangermanisme (Bruxelles 1868); hij acht het Pruisendom een groot egvaar voor
de omwonende volkeren, bestrijdt Arndt's standpunt (Arndt werkte mee aan den Pangermane),
“dat so weit die deutsche Zunge klingt” één volk woont, en vaart dan hevig tegen Bismarck
en de Hohenzollern uit.
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na over N. De Keyser, Witkamp, Ed. Dujardin, Leys, Van Lerius, Dyckmans,
Verheyden, Wappers, Jacobs, J.-B. Huysmans en Kremer. Kort daarop bracht hij
verslag uit over de groote kunsttentoonstelling te Brussel van 1860.
Dat Dautzenberg door deze artikelen een grooten dienst bewees aan onze
Vlaamsche kunst is klaar. Het propagandawerk voor onze cultuur en kunst, door de
‘Vlaemsche School’ van Antwerpen begonnen, zette hij hier krachtdadig voort in
een tijdschrift, dat door taal en strekking voor rechtstreeksch doel had alle
Germaansche rasgenooten, en vooral de kunstenaars dichter bij elkaar te brengen.
Wat L. von Plönnies in haar Reise-Erinnerungen aus Belgiën, en Ida von Düringsfeld
in haar Von der Schelde bis zur Maas voor onze literatuur hadden verricht of bezig
waren te doen, dat deed Dautzenberg voor onze beeldende kunst. Vanuit dit oogpunt
beschouwd was zijn medewerking een zegen voor ons volk. Vanaf 11 November
veranderde het weekblad van naam en allengs ook van strekking: het heette nu
kortweg Der Germane, verscheen in gotische letter en nam nog enkel Duitsche
artikelen op. Was het misschien hierom dat Dautzenberg's bijdragen zoo goed als
ophielden? Inderdaad vinden we nog alleen in den derden jaargang een paar stukjes
van V. Loveling, die Dautzenberg in het Duitsch had overgezet (blz. 117, Das
Conterfei, blz. 359, Der Mutter Krankheit), en in een artikel over Das Künstlerfest
in Antwerpen wordt zijn gedicht Deutsch und Dietsch in Sprache und Kunst
aangehaald (III, blz. 270) waaruit we kunnen opmaken dat zijn geestdrift voor het
blad heel wat bekoeld was.
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Zijn aandeel in de Vlaamsche beweging
Een van de medewerkers aan den Pangermane was FR. OETKER, een Duitsch vriend
van Dautzenberg; Oetker had vroeger een verhandeling over den taalstrijd in Vlaamsch
België geschreven, welke nu door Dautzenberg vertaald werd in het Nederlandsch.
In de verschillende hoofdstukken onderzoekt de schrijver den Oorsprong der
Vlaemsche beweging, weidt uit over haar Beduidenis en doel en geeft de Middels en
Uitzichten aan. Het geheel is een kalm en waardig betoog, om de rechten voor de
taal der Vlamingen op te eischen, en dat aangeeft hoe, langs wettelijken weg,
voldoening is te bekomen.
Meer eendracht en betere organisatie, samentrekking der Vlaamsche en drukking
op de Fransche pers worden er in aanbevolen. Daar de Vlaamsche zaak wel degelijk
haar politieken kant heeft is politieke onthouding in den kiestrijd af te keuren: men
moet integendeel trachten een meerderheid in de Kamer te groepeeren; de vrouwen,
alhoewel geen stemrecht bezittend, kunnen een zeer grooten invloed uitoefenen.
Zelfs wordt er in het werkje een beroep gedaan op den rechtvaardigheidszin van de
Walen om hun Vlaamsche broeders te helpen. De tijd heeft weer eens te meer
Dautzenberg (Oetker) in het gelijk gesteld waar hij aantoont dat ‘de gelijkstelling
der Vlaemsche tael met der Fransche, in plaets van der eenheid gevaerlik te zijn, een
der werkdadigste middelen zijn (zal) om eene scheuring te verhoeden’.
De uitgave van het werkje genoot veel bijval; om ook de Walen in kennis te stellen
met de desiderata werd het werkje vertaald door drie mannen waaronder Dr Olivier,
uit Doornik, dezelfde waarvan we reeds vroeger meldden, dat hij Conscience's werken
vertaalde. Olivier schreef er een voorrede en een slot bij. Terwijl de Fransche vertaling
ter pers lag, schreef Dautzenberg aan J. De Laet (2 Augustus 1858):
‘Daer ik veel goeds van der fransche uitgave verwacht voor onze vlaemsche zaek,
zoo heb ik de uitgave voorloopig op myne kosten laten maken. De zaek zal my 200
frank kosten. Zoudt gy my niet door U en eenige vrienden een 20tal frank kunnen
bezorgen, opdat ik niet heel en al bloot sta voor die som. Ik besteed er gaarne 50
frank en mynen arbeid aen, maer het zou my spyten, indien de geheele som op myne
rekening kwam...’
Dautzenberg had het in dien tijd niet breed. Zijn dochter(1)

(1) De Vlaemsche Taelstrijd, door Fr. OETKER, vertaald door J.M. DAUTZENBERG, Gent 1857.
80 blz. 8o.
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Adele was juist die maand met L. Piré getrouwd, wat hem veel geld had gekost; voor
de opvoeding van zijn twee andere kinderen moest nog gezorgd worden! Toch had
Dautzenberg nog, buiten zijn arbeid, geld over voor de Vlaamsche zaak!
Boven zagen we hoe hij opkwam voor een onderwijs in de moedertaal, tot in de
hoogeschool toe (zie blz. 64, voetnota). Ook voor een Vlaamsche Academie ijverde
hij vlijtig(1) en, zooals wij uit zijn brief aan de Laet van 31 October 1861 vernemen,
kregen zijn plannen reeds een begin van uitvoering. Waarom de Academie er noodig
was, legt hij zijn vriend volgenderwijs uit:
‘Ik weet maar al te wel dat de drie mannen hoe begaafd en verdienstelijk zy ook
wezen mogen, die in der belgische academie eenen zetel hebben, nooit iets voor de
volkszaak van gewicht verwierven, noch verwerven zullen. Wy kunnen niet langer
met archeologische brokken gevoed worden. Het eigenlijke volk wordt verfranscht,
de scholen worden der vreemde taal al meer en meer geopend.’
Hij noodigt zijn vriend uit om met Vleeschouwer, Heremans en Serrure een
voorloopige bijeenkomst te hebben en voegt er bij:
‘Hr. Blommaert schijnt er te apathiek voor, en ik ook geloof er Serrure beter voor;
dat wil toch zeggen, dat Blommaert altoos een der eerste leden zoude zijn! “Indien
men maar eens een dertig tot vijftigtal der “knapste en braafste schrijvers te samen
in een genootschap byeen” kon brengen “zoû die stemme welke in gansch Belgien
weerklank vonde, aan hof en ministerie niet gehoord worden?...” Ook reiken zijn
ideeën reeds verder dan tot het stichten van een louter literaire academie... “door
eene aansluiting tot eener byzondere kunstafdeeling van den besten krachten der
Vlaamsche schilderen beeldhouwerschool zooals der toonkunstenaars” kon hieruit
een machtige vereeniging ontstaan die alle Vlaamsche krachten zou vereenigen.’

(1) In het ‘Kunst- en Letterblad’, VI, 1849, p. 33, had Ecrevisse, een oudere streekgenoot van
Dautzenberg, in een artikel betiteld: ‘In welken toestand bevindt zich de eenheid der
Vlaemsche letterkunde!’ reeds een Vlaamsche academie opgeëischt. Elke maatschappij zou
een afgevaardigde benoemen; deze gezanten zouden te Mechelen of te Brussel bijeenkomen,
een reglement opstellen en tien man benoemen, die de kern eener academie zouden uitmaken;
deze tien zouden nog andere werkende leden kunnen kiezen. Beurtelings zou de Academie
vergaderen in iedere groote stad, verslag uitbrengen over hare werkzaamheden en een
periodiek laten verschijnen.
Ecrevisse was een der eerste dus die met een uitgewerkt plan tot het oprichten van een
afzonderlijke academie voor Vlaamsche letterk. voor den dag kwam. zooals wij hierboven
zien, gingen de plannen van Dautzenberg echter verder dan deze van Ecrevisse. Over het
vroegere streven van Willems en David, zie Coopman-Scharpé, p. 72; reeds in 1839 was D.
correspondent voor de (doodgeboren) Academie gekozen (ibid, p. 76).
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We halen uit dezen brief nog het volgende aan, om aan te toonen welke mooie
onbaatzuchtigheid Dautzenberg bezielde:
‘My is het, ik zweer het U heilig, om mynen persoon niet te doen. Ik zal zoo verre
het my mogelik is, voor de stichting eener academie werken, zelfs wanneer ik er
geen deel van maken zoû.’
In hoeverre Dautzenberg's plan een begin van uitvoering kreeg, hebben we, bij
gebrek aan bescheiden, niet kunnen nagaan.
Voor Dautzenberg, die van huize uit katholiek, maar steeds zeer verdraagzaam
was, moest de Vlaamsche strijd buiten en boven alle clericaal en anti-clericaal gedoe
blijven. In Holland vreesde men een oogenblik, dat de Vlaamsche beweging op een
versterking van het Roomsche element in het Noorden zou uitloopen.
‘Ik hoop, schrijft daarom Dautzenberg aan M. De Vries, dat men ten uwent, gelyk
ik het tot mynen spyt in Utrecht bemerkte, niet in de dwaling zal voortgaan, alsof de
Vlaamsche schildverheffing iets gemeens hadde met eenen kruistocht tegen het
protestantismus. Tot heden toe toonde ons noch het catholicismus, noch het
liberalismus de minste belangstelling. Daar zyn hier bitter weinig Roomsche priesters,
die voor 't Vlaamschdom zouden te velde trekken. De liberalen beseffen hunnerzyds
geenen vooruitgang, geene beschaving, het zy dan door 't fransch. Hopen wij alzoo,
dat er tusschen Noord- en Zuidnederland nimmer van belydenisgeschil gesproken
worde. Die twistappel alleen zou voldoende wezen om alle hoop op verbroedering
te verydelen.’ (21 Jan. 1856.)
***

Alhoewel we voor het jaar 1857 maar een drietal nieuwe stukjes van hem gedrukt
vinden (Een Vrouwenblik en Viooltjen by der hage, in de Vad. Liederen van het
Maerlantgenootschap uitgegeven en de Hoogduitsche vertaling van Nolet's: Het
groote dietsche vaderland, mogen we toch vermoeden dat hij veel meer moet
geschreven hebben. Weliswaar werd ‘De Toekomst’ in den loop van dit jaar gesticht,
die hem heel en al in beslag zou nemen, maar we kunnen moeilijk aannemen dat hij
dit jaar, zoo weinig en het volgende zelfs niets zou gedicht hebben. Vergeten we
trouwens niet dat het grootste gedeelte van zijn werk slechts na zijn dood door zijn
schoonzoon Fr. de Cort gepubliceerd werd, ongelukkig zonder dateering van de
gedichten. Het is ons dus onmogelijk zijn verzen naargelang
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hun ontstaan te bespreken, daar we den tijd, toen ze gedicht werden, niet kennen.
Bij het einde van het jaar uit Dautzenberg zijn tevredenheid over het gepresteerde
werk in een brief aan Van Dam (30-12-57):
‘Hebt gy ooit van uw leven zulk een jaer gezien als het verledene 1857? Neen zulk
een jaer zullen wy nimmer meer te zien krygen, dat was een jaer naer mynen wensch!’
Ook 1858 is een jaar van werken geweest voor onzen dichter; men vergelijke wat
hij in ‘De Toekomst’ aan bijdragen leverde; de gewone oudejaarsbrief aan Van Dam
vermeldt ook over dit jaar weinig nieuws.
In 1859 trof hem een zware slag: Pr. van Duyse was vrij onverwacht overleden.
Aan Van Dam (29 Dec. 1859) en aan Thym (19 Dec. 1859) schreef hij over de
begrafenisplechtigheid, en vooral aan den laatste verhaalde hij, wat hij aan dezen
vriend verloor:
‘Gelooft my, geëerde Heer, U kent Van Duyse niet zooals ik hem ken. Sedert 1830
ben ik steeds met hem innigst bevriend, niet altyd of niet in alles eensgezind met
hem geweest; edoch vernam ik nooit uit zynen mond een woord dat onkiesch, onedel,
ongodsdienstig was. Zynen vyanden sprong hy ter hulpe, wanneer hy kon; en vroeg
hem een bedelaer, een orgelspeler, een bruidspaer of wie het ware een zang of een
lied, hy deelde aen ieder van zyner gave iets mede... Hy geloofde in God en de
onsterfelykheid der ziel. Hy geloofde ze zoo innig als UE. en ik; maer ik geloof, dat
U meer gelooft dan hy en ik...’
...‘Ik zoude UE. een aantal, voorbeelden kunnen aanhalen om UE. te laten zien,
dat Van Duyse een volksman was, gelyk er in Belgien geen tweede bestaet. En
wanneer Gy hem aanschouwt als eenen partygod, dan verzeker ik U stellig dat hy
verdient beter door UE. gekend te worden.’
Vele jaren hadden de twee vrienden trouw samen gewerkt. Van Duyse had
Dautzenberg's eerste stappen op het gebied der poëzie aangemoedigd en zijn verzen
bij het publiek doen gelden. Dautzenberg was later een meester voor Van Duyse op
het gebied der metriek en hielp hem bij het opmaken van zijn verhandeling. Van
Duyse verdedigde Dautzenberg's stellingen en ging Dautzenberg's aanvallers te lijf
in zijn kritieken. ‘Volksleesboek’ en ‘Geschiedenisboek’ waren de vruchten van hun
beider werk. Ook in de ‘Toekomst’ waren beiden stichters en ernstige medewerkers.
De lijkrede, die Dautzenberg over zijn vriend op de begrafenisplechtigheid hield was
oprecht en roerend. Na Van Duyse's familieleden verloor Daut-
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zenberg misschien wel het meest bij zijn overlijden. ‘Met Delecourt en Van Duyse
verlies ik de twee beste en edelste vrienden op aarde’, zegde hij in zijn grafrede en
we zijn er van overtuigd, dat het zoo was: de eerste was zijn voorganger op taalkundig,
de tweede op poëtisch gebied. Als eenige trouwe vriend bleef hem nu nog slechts
Van Dam, maar die woonde helaas zoo ver, en zelfs de briefwisseling, eens zoo druk,
beperkte zich tot een drietal brieven hoogstens per jaar (uitgezonderd 1867 wanneer
hij zes brieven schreef!)
In Augustus schreef hij het groote gedicht ‘De Heimreize’ naar aanleiding van een
tochtje naar zijn geboortedorp, hetwelk hij in zestien jaar niet teruggezien had. Aan
een jeugdvriend, J. Joseph Gerards, ook toen te Brussel wonend en die hem op deze
reis vergezeld had, werd het gedicht opgedragen. Nog dezelfde maand zond hij het
stuk aan Thym om in diens ‘Volksalmanak’ geplaatst te worden(1). D. was met zijn
eigen werk zeer in zijn schik, want hij schrijft aan Thym er over (30 Aug. 1859) :
‘...Hiernevens ontfangt UE een stukjen in hexameteren die zoo streng mogelik
gescandeerd zyn, en maar op eene of twee plaatsen eene korte silbe lang hebben, z.a.
Valkenburg. UE ziet ook, dat ik getrouw wil blyven aan myn overtuiging nopens
den vormen onzer taal...’
Samen met ‘De Doop’ en ‘De Landbouw’ vormt de ‘Heimreize’ als een trits van
groote gedichten in hexameters, ter verheerlijking van het landleven geschreven.
Wat al herinneringen bestormen den dichter, die zijn gansche leven verzuchtte om
terug naar buiten te kunnen gaan leven, maar helaas immer in de stad moest blijven.
In geen gedicht is die zucht, dat heimwee, klaarder uitgedrukt dan in ‘Heimreize’.
Hoe klopt zijn hart als hij, vol blijde verwachting met zijn vriend naar Klimmen den
berg op spoedt:
Daar ontwaart mijn blik in der blauwende verte den toren,
Die als een pijl opschiet door's boomloofs bevende schaduw,
En het bestaan u verraadt eens heimelik schuilenden landdorps.

(1) Het stuk werd in drie tijdschriften tezelfdertijd opgenomen. We treffen het onder titel
‘Reizeherinnering’ of van ‘De Morillen’ aan in het Ned. Lett. boekje, 1860, blz. 43, in de
Vl. School, 1860, p. 62, en in den Volksalmanak v. Ned. Kath., 1860, blz. 52. In 1867
verscheen er een in het Fransch door Ch. POTVIN vertaald fragment van in ‘L'Art flamand’
(Bruxelles) onder den titel ‘Les Morilles’, later opgenomen in ‘Nos poètes flamands’,
1830-1880, choix de morceaux traduits en vers français. (Roulers, 1887, De
Seyn-Verhougstraete.)
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Bij zonsondergang bereiken zij het dorp, de avondzon zet het dorp in de mooiste
kleuren die den dichter doen uitroepen:
‘Schooner gesmukt en ryker omkranst rees Heerlen, myn Heerlen
Nooit voor den blik zyns zoons’.

Dan volgt een lange dichterlijke beschrijving van de streek. Ook de dooden worden
een oogenblik herdacht.
De twee vrienden doen terug den tocht, dien ze weleer als knaap ondernamen om
lentemorillen te plukken, en vinden er nu op dezelfde plaats terug. Hun gansche
jeugd komt hen op dezen tocht weer voor oogen en wordt ons met een gevoel van
blij herdenken afgeschilderd. Van zijn drie groote gedichten is ‘De Heimreize’ het
meest ware, het meest doorleefde en het aangrijpendste. Mogen er ook al een paar
feilen tegen den volstrekt zuiveren vorm in voorkomen, door zijn inhoud staat het
ver boven zijn ander werk!
Van 1860 dagteekent het laatste gedicht van eenigen omvang dat hij schreef; het
was gewijd aan ‘Mienis’, den kapelaan, die hem zijn eerste lessen in het Latijn had
gegeven en die een uitnemend mensch was geweest. Weldadig en verdraagzaam
hielp deze evengoed andersdenkenden als geloovigen. Het gedicht verhaalt ons hoe,
tijdens een strengen winter, Mienis reeds alles aan de armen heeft weggeschonken,
wat hijzelf bezat en bij anderen had weten af te bedelen. Nog vindt hij een gezin, dat
dreigt van honger en koude om te komen; om hen te helpen, richt hij, katholiek
priester, zich tot een rijken protestant om hulp; de rijke schenkt een milde gift
waarmee de noodlijdenden uit de ellende verlost geraken. In de Lente brengen dan
de kinderen den kapelaan een rozenstruik uit dankbaarheid; Mienis geeft den oudsten
een boekje, en een versnapering aan den kleinste. D. was als kleine jongen bij deze
gebeurtenis tegenwoordig geweest en had er steeds de beste herinnering van bewaard,
evenals aan die andere barmhartige daad van den grooten menschenvriend, die Mienis
was; en welk feit Dautzenberg aldus herdenkt:
‘Heer Mienis!’ zegde ik vurig, ‘hebt ge u veur eenen jood
Toch onlangs op den velde uws eigenen hemds ontbloot!
Moest ik niet schildwacht houden, en spieden op den weg,
Terwyl gy u te ontkleeden sloopt achter de bergende heg?’

Het stuk is een monument van vrome dankbaarheid, door den leerling aan zijn
voortreffelijken jeugdvriend opgericht; er gaat een geest van erkentelijkheid van uit
om de genoten lessen van christelijke liefde en verdraagzaamheid, die de dichter
zich ten nutte wist te maken en die hem later zelf zulk goed
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mensch zouden doen worden. In verhalenden trant opgevat, werd het gedicht, in de
door Dautzenberg bij uitstek als ‘heldenmaat’ geliefde nevelingenverzen geschreven.
In de jaren '59 tot '62, waarin zijn werkkracht bijna heemaal aan de Toekomst en
den Pangermane gewijd werd, vond hij toch nog gelegenheid een groot aantal
gedichten te schrijven(1), eenigen ervan hebben wij gevonden in tijdschriften (zie de
bijlagen). Uit dezen tijd dateeren de ‘Koekoeks-’ en waarschijnlijk ook de
‘Krekelzangen’; ieder dezer reeksen bevat zes gedichten, waarin, vooral in de
Koekoekszangen, de dichter op lichten satirischen toon zijn levenswijsheid verkondigt.
Voor het VIIe Taalcongres schreef hij in September 1862 het gelegenheidsgedicht
‘Brugsche Beierdgroet’ waarin hij zinspeelt op de schoonheid van het Westvlaamsch:
‘Laaft, broeders uit den ryken noorden,
U aan den spraakbron dezer oorden,
Dra borrelt zij u rein en klaar’.

en nog eens opkomt om steeds de vormen der taal in eere te houden, want
‘Wij wenschen van der breede schaal
Niet eene noot te missen,
Niet eene form der dietsche taal
Ruwhandig uit te wisschen’.

Het is ook rond dezen tijd, dat hij kennis maakte met de versjes van de gezusters
Loveling; zoodanig bevielen ze hem, dat hij niet aan den lust weerstond er een paar
van in het Duitsch te vertalen ‘om de stambroeders er ook van te laten genieten’ (zie
‘Der Germane III, p. 117 en 359). Dat de verzen van de zusters Loveling hem
bekoorden is gemakkelijk te begrijpen, als men bedenkt hoe deze kleine stemmige
schilderijtjes over het algemeen keurig van vorm mogen heeten;

(1) Dat hij graag meer gedichtjes zou geschreven hebben, maken we op uit zijn brief aan Van
Dam (30-12-62), waarin het heet: ‘Ik ben 16n dezer maand op's Konings geboortedag, met
der ridderorde van Leopold beschenkt geworden, zoo dat ik nu een rood lintjen aan het
knoopsgat mag steken, tot vreugde der familie. Ik ware liever op pensioen gesteld en
veroordeeld alle jaren een vijftigtal gedichtjes te moeten leveren...’
Het jaar te voren had hij ook bitter over zijn toestand geklaagd: Wat my betreft, ik vaar wel
en heb maar weinig te wenschen, maar dat weinige, dat ik sinds jaren reeds wensch, verwydert
zich al meer en meer. Ik zal moeten voortploegen tot den laatsten dag myns levens in den
voor my openliggenden spoore, dat is hetgene my kwelt. Ik verlang en wensch enkel rust en
verpoozing en die wachten my op het kerkhof.
De arme dichter heeft inderdaad tot aan zijn dood moeten ‘voortploegen!’
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hier en daar vinden we zelfs gedichtjes van zuiver formalistische strekking: denk bij
voorbeeld aan dat lieve stukje van Virginie In 't Lof(1) waarvan de eerste regel van
elk kwatrijn de derde van het vorige is, wat we dus als een gemakkelijkeren
zustervorm van het pantoen kunnen aanzien. De taal en de losse gang ervan moest
natuurlijk Dautzenberg aangenaam verrassen. (De Cort zou later de gebreken van
de Gedichten, zooals hardheden in de opvolging van medeklinkers, verkeerde
silbenmetingen en slechten bouw van de accentverzen laken, alhoewel hij moest
bekennen dat de bundel menige bladzijde ware poëzie bevatte.)(2)
***

In 1861 komt Fr. de Cort met zijn gezin bij zijn schoonouders inwonen. Het moet
ook rond dien tijd geweest zijn dat Jan Van Droogenbroeck met Dautzenberg in
kennis kwam en van hem menige les in de verskunst ontving. In een opstel over
Friedrich Rückert, in de N.D.K.H. van 1882 verschenen, herinnert Van Droogenbroeck
aan die bijeenkomst bij Dautzenberg en de Cort:
‘Toen, over ruim twintig jaren, ik het geluk had in betrekking te komen met mynen
meester Dautzenberg, was het een onschatbaar genoegen, de weinige vrye uren van
den avond te zynen huize te kunnen doorbrengen; doch ik schaamde my daar met
ledige handen te verschynen en spande dus al myne krachten in om verzen te dichten,
welke door den scherpzinnigen criticus als poging van eenige beteekenis mochten
(1) In 't Lof.
Het nonneken zit gebogen,
Stil aan den kerkpilaar;
De gele lichtjes flikkren
Ginds op het hoogaltaar.
De gele lichtjes flikkren
Het orgel dreunt en schalt;
De wierookwalmen stijgen,
En de avondschemering valt.
De wierookwalmen stijgen
De kerkzang sleept haar meê,
En wiegt haar zacht in droomen
Van rust en hemelvreé.
En wiegt haar zacht in droomen
Allengskens, onbewust
Gezang en orgel zwijgen
En de kerke ligt in rust.
Gezang en orgel zwijgen,
De laatste stap gaat heen
Zij zit nog stil te droomen
In 't schemerur alleen.
V. LOVELING.
Gedichten van Rosalie en van Virginie LOVELING (Groningen Wolters, 1870), blz. 74.
(2) (Zie De Toekomst, 1871, blz. 38.)
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maakte. Ik heb nog, als duurbare gedenkenis uit dien schoonen tyd ettelijke mijner
metrische stukken met randteekeningen en wijzigingen van Dautzenbergs hand. Hoe
ernstig werd elk mijner proeven onderzocht! hoe voorzichtig ieder vers ontleed, ieder
woord gewikt en gewogen... Later heb ik eerst begrepen, hoeverre de meesterdichter
moest afdalen, om met mij over kunst te spreken, eenvoudig, gemoedelijk, vaderlijk
toegevend.’
Volgens Van Droogenbroeck's verklaring in hetzelfde opstel, zijn de Makamen
en Ghazelen ontstaan, naar aanleiding van een gesprek, waarin hij voorstond, dat het
Vlaamsch even rijk was als het Duitsch. Dautzenberg las hem Die beiden Gulden,
van Rückert, voor, om hem het tegendeel te bewijzen. Jan beweerde daarop,
overmoedig maar inwendig angstig dit te kunnen weergeven in onze taal, zoo goed
als in het Duitsch. Dautzenberg, die niet de bedoeling had zijn leerling zulk werk te
doen aanvatten, betreurde de roekelooze onderneming zeer en heeft Frans de Cort
dikwijls zijn spijt en zijn ongerustheid er over uitgedrukt.
Drie jaar lang heeft Van Droogenbroeck gewerkt, om uit den ganschen bundel
Makamen des Hariri, van Fr. Rückert, er negen over te zetten. Al mogen deze
vertalingen meer als een behendig stukje dan als een kunstwerk aanzien worden, het
valt niet te loochenen dat Van Droogenbroeck wel in zooverre het pleit won, dat
onze taal wezenlijk even rijk, plooibaar, krachtig, welluidend en schilderachtig is als
het Duitsch. Dat hij zelf zijn taal er beter heeft leeren door kennen en beoefenen staat
intusschen vast. Als kunstenaar echter had D. volkomen gelijk ongerust te zijn over
de onderneming van Ferguut; zooals uit zijn eigen werk van deze jaren blijkt, was
hijzelf al gematigder geworden in zijn formalisme, doordat hij de vreemde strofen
zooals het pantoen en de antieke strofen niet meer, of hoogst zelden, gebruikte. Dat
hij ook voelde dat de Makame minder geschikt was voor onze taal, blijkt uit het
voorgaande. Is het wel heelemaal toevallig dat er in de Nagelaten Gedichten geen
enkel sonnet voorkomt? Zelfs deze vorm, die later zulk een ongekenden bloei zou
beleven, schijnt door Dautzenberg in zijn laatste jaren als minder geschikt voor onze
taal beschouwd geworden te zijn. Hij, die vroeger zelf zoo fel gestreden had om
zooveel vormen mogelijk in te voeren, deed in zijn eigen werk van zijn latere jaren
een keus onder deze vormen die hem het meest geschikt bleken, en dat zijn dan
vooral: accentverzen en nevelingstrofen, hexameters en distichen.
Van Droogenbroeck, met den overmoed van de jeugd,
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nam het oude programma van zijn meester heelemaal over en breidde het nog uit
met allerlei kunststukken, aan Orientaalsche en Romaansche dichtvormen ontleend.
Waar bij Dautzenberg de kunstenaarsziel den doordravenden theoreticus in toom
wist te houden, daar holde Van Droogenbroeck door op het pad der metriek en deed
deze manie hem allerlei mogelijke en onmogelijke antieke en exotische strofen in
tijdschriften en bladen schrijven, dan wanneer Dautzenberg reeds, tot een veel
gematigder inzicht gekomen, het hoogtepunt van zijn dichterloopbaan had bereikt.
Van Droogenbroeck komt ons dan ook voor als de eeuwige zoeker naar vormen,
de schaver en de vijler tot in het oneindige, de geleerde en machtige beheerscher van
den vorm, waaraan alles opgeofferd wordt. In zijn verzen die als vorm onberispelijk
zijn is echter de poëzie dikwijls ver te zoeken. Zijn beste bundel is en blijft dan nog
altijd Dit zijn Zonnestralen, kinderversjes, die, keurig van vorm, toch het naieve
ongedwongene hebben weten te bewaren, en door de kinderen, die in onderhavig
geval de beste rechters zijn, nog steeds graag opgezegd worden.
Het oordeel van Lod. Mercelis, die in hem een vriend en een raadgever had
gevonden, en zelf een formalist in merg en been werd, zooals we verder zullen
aantoonen, is belangwekkend genoeg om hier aangehaald te worden; zoo zegt hij
o.a.:
‘Ik heb in hem altijd meer den kunstenaar (d.i. hier den virtuoos) dan den dichter
bewonderd. Met taal en vorm speelde hij naar beliefte. Zag hij misschien niet heel
hoog en diep, hij zag altijd juist... Poëzie bij hem was vooral eene welluidende muziek,
en moest zoo zijn, zei hij. Daarom zat hij soms dagen en dagen op één vers... Wat
hij afgewerkt had of goedgekeurd, daar viel in opzicht van taal en vorm, niets van
afgewezen te worden...’(1)
Wat er ook van zij, deze groote verdienste mogen wij toch aan Van Droogenbroeck
niet ontzeggen, dat hij door zijn purisme een ontzaglijken invloed op de jongere
dichters heeft uitgeoefend meer nog misschien dan Dautzenberg, die den weg voor
het latere formalisme had gebaand, maar te veel dichter was om in deze strekking
ten onder te gaan.
Heeft het formalisme den dichter in Ferguut gesmoord, bij zijn vriend de Cort heeft
het integendeel een heilzamen

(1) (Jaarboek, Kon. Vl. Ac., 1908, blz. 375.)
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invloed uitgeoefend en zijn manier van werken heelemaal gewijzigd. De vroegere
onbekommerde liedjeszanger werd, onder Dautzenberg's invloed, een keurig prosodist,
die zijn liederen, al te vaak door slordigheid ontsierd, ernstiger begon te bewerken,
waardoor ze oneindig in waarde wonnen.
Een paar liedjes van hem zijn aan zijn schoonouders opgedragen. Hoe treffend
beschrijft hij in Het gelukkige Paar hun gezinsleven; waarop Dautzenberg een
Antwoord schreef (Nag. Ged. 385) daar het, zijns inziens, al te vleiend was.
‘Lig ik later op der bare, Frans! dan laat wierook walmen,
Zing me dan voor 't eeuwige leven dyne lovende eerepsalmen’.

zegt hij ‘en laat me der natuur genieten’.
Als in 1863 Dautzenberg zijn zilveren bruiloft viert, wordt hij weer met een gedicht
bedacht, Zilveren Bruiloft(1).
Hoe zeer De Cort op het spoor van zijn schoonvader voortschreed, bewijzen best
zijn metrische vertalingen van Horatius' oden(2), waarmede hij het onvoltooide werk
trachtte te vervolledigen. Dautzenberg vertaalde van het tweede boek reeds dertien
oden; De Cort zette de zeven ontbrekende oden over. Van het derde boek deed hij
de eerste vier oden, de zevende en ook de negende (Dautzenberg was met de achtste
begonnen, doch bracht het maar tot vijf oden). Hoogst, waarschijnlijk is de vertaling
van de negende ode de oudste, die De Cort maakte (Kerstdag 1860), temeer daar ze
de eenige is die hij niet metrisch opvatte(3). Vroeger hebben wij gezien dat
Dautzenberg's vertaling het wel was. Al de andere oden, metrisch vertaald, zijn van
lateren datum, en misschien wel na den dood van Dautzenberg gemaakt; slechts twee
oden werden door De Cort gepubliceerd en beide lang na den dood van Dautzenberg:
1) Aan Pompeius Grosphus II, 16, Ned. Spectator, 1875, blz. 15, en is gedateerd
op 12-12-75.
2) Aan Asterie III, 7, Euphemia, 1876, nr 8, blz. 4.

Ook de eerste brief van Horatius aan Maecenas (I, 1) werd door Frans De Cort vertaald
en verscheen in 1873 pas in De Toekomst (blz. 192).

(1) N.L.J., 1864, blz. 67.
(2) Naar de handschriften uitgegeven in de Volledige Uitgave der Liederen en Gedichten van
Frans DE CORT (Brussel, 1912), bld. 666 vlg.
(3) Verschenen in de Vlaamsche School, 1861, blz. 35.
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Dit feit moet ons niet verwonderen, daar De Cort het plan had al de werken van zijn
schoonvader uit te geven, en waarschijnlijk een door hem volledigde uitgave van de
oden beoogd heeft(1).
Hoezeer Dautzenberg en zijn dochter Frans De Cort beïnvloedden en bij hem
gevoel voor den keurigen vorm deden ontwaken, toont zijn reeds in 1862 verschenen
vertaling van Rob. Burns aan. Sprekende over het afgewerkte vers van den Schotschen
dichter verklaart hij:
‘Dien eerbied voor den vorm heeft Burns gemeen met de bijzonderste onder diegene,
welke men den eeretitel van volksdichter geeft. Daaronder rekent hij Klaus Groth,
Béranger en Jasmin; voor hen golden de gouden regels van Horatius' poetica: Si
quis tamen olim, Scripseris in Metii descendat judicis aures. Et patris et nostras...’
Dautzenberg leefde onderwijl rustig in zijn familiekring; de ziekte scheen zelfs wat
te verminderen, zoodat hij bij zijn nieuwjaarswenschen aan Van Dam voor 1863 het
nieuwe jaar met wat meer moed intrad - helaas menige ontgoocheling wachtte hem
nog in de volgende jaren! Van af dit jaar dicht Dautzenberg nog maar weinig. Zijn
gezondheidstoestand verslecht immers voortdurend; en genezen zal hij niet meer.
Hij gaat voor een maand naar Parijs bij zijn ouden Doornikschen vriend Braquenié,
reist met hem naar de bergen van Auvergne om te herstellen, maar niets baat. Zijn
avonden brengt hij nu door met lectuur en het verzorgen van de opvoeding van zijn
Philips. ‘De dichtkunst heeft mij heel en al begeven; ik geniet liever wat de duitsche
dichters my brengen. Dat zijn de bazen; de gansche oudheid heeft geen modellen
om op te wyzen gelyk Rückert, Bodenstedt en menige andere’, schrijft hij aan Van
Dam (31-12-63). Hij leest de Iliade volledig, maar vindt de Niebelungen oneindig
mooier.
Van tijd tot tijd echter komt de dichtlust hem toch nog

(1) Wij betreuren ten zeerste de handschriften en brieven van Dautzenberg en De Cort niet terug
gevonden te hebben: In den bundel ‘Liederen en Gedichten van Fr. De Cort’. Volledige
uitgave door Mw. De Wildeman, zijn dochter (Brussel, 1912), komen een groot aantal
ongebundelde gedichten voor, naar het handschrift. We vermoeden ten sterkste dat er onder
deze gedichten, bij vergissing een paar van Dautzenberg geslopen zijn. Voor één er van
kunnen we het bewijs leveren; blz. 498 komt ‘Minnaar en Vedelaar’ als zijnde van Frans
DE CORT, dan wanneer dit reeds in 1851 door Dautzenberg werd gedicht, en verscheen in
het N.L.J. voor 1852, blz. 135, met als ondertitel ‘Een Poolsch liedeken’ zijn misschien de
drie daarop volgende stukjes (en dan vooral het eerste). ‘Ontwaak’, blz. 499, van
hoogergemeld werk, ‘Vraagt maar, ik zeg het niet’, ibid, blz. 500. en ‘Oude menschen’, ibid.
501, alle drie in hs. gevonden vertalingen, soms ook niet van Dautzenberg?
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bekruipen, en doet hem in helle kleuren een Dorpsfeest met zijn ommegang, zijn
kermis, zijn dans en zijn vrijagies afschilderen.
Soms roeren zijn Duitsche dichters hem zoodanig, dat hij niet weerstaat aan den
lust er een paar in onze taal over te zetten. Zoo vertaalt hij naar L. von Plönnies' Die
sieben Raben, twee lieve stukjes De Heide en Wederzien en haast zich ze mede te
deelen aan de lezers van het Nederduitsch Tijdschrift, met een inleidend critisch
woord over het werk, waaraan hij het ontleende.
Volgend jaar gaat hij nogmaals naar Frankrijk, stelt zich ‘achttien dagen lang aan
een hard traktement’ bloot om de longpijpen te openen, te Mont Doré, maar, ‘die
zeer kostspelige reize heeft tot niets gediend’.
Onder het weinige, dat hij in dit jaar geschreven heeft, staat daar zijn heerlijk
beschrijvend gedicht ‘Het Woud’, waarvan de laatste strofe duidelijk op zijn
ziekelijken toestand zinspeelt en een droeve herinnering aan de al te vroeg vervlogen
jeugd laat hooren;
‘Een blaadjen kon, een keurig lied
Eens mijnen Mei verfraaien,
Zal de eerste winter mij nu niet
Met blad en lied verwaaien?’

zingt de dichter die al zijn illuzies verloor, maar toch den moed niet heelemaal zinken
liet. Trots zijn hopeloozen gezondheidstoestand blijft hij opgewekt en zijn vriend
Van Dam moet hem maar eens komen bezoeken om te kunnen zien, dat hij ‘geen
preutelaar... geen griesgram is’ (25-8-65). Na het bezoek van zijn Hollandschen
vriend komt er weer beterschap en lacht het leven hem weer toe. Zijn
dichtbedrijvigheid stijgt dan opnieuw en eenige nieuwe verzen worden geboren. Het
zijn de gedichten van Ida von Düringsfeld ditmaal, die hem tot vertaling verlokken.
Uit haar bundel ‘Für Dich’ zet hij drie stukjes over: De Moeder is ziek’, ‘Junimaand’
en ‘Het Paduaansch Meisjen’. Onder zijn oorspronkelijk werk van dezen tijd
ontmoeten wij ook ‘De Musschen’, het leuke moraliseerende verhaal van den
ondergang der onbesuisde nietsdoeners en waarschuwend beleert de grijze dichter
ons dat
‘Elk rijkmanskind, dat maar geniet,
En nooit iets leert verwerven,
Zal, wen de ontrouwe fortuin hem ontschiet
Den musschen gelijk verderven!’

Nu kwam nochtans voor den ziekelijken man een jaar vol rampspoeden! Zijn dochter
Emilie is bijna bezweken aan de cholerine, waardoor de heele familie aangetast was
geweest.
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Het ergste wat hem echter trof was het verlies van zijn kleindochtertje Anna De Cort
die na vier dagen lijden versmacht werd door de kroep. Aan de nagedachtenis van
het lieve kind wijdde de dichter een lied, dat door zijn oprechte droefheid en zijn
natuurlijke uitdrukking behoort tot het mooiste ons door den zanger geschonken.
Voor deze ramp hem trof had hij in de lachende Meimaand weer eenige herinneringen
en natuurtafereeltjes geschetst; ‘De Eik’, ‘Sub ombra solitudinis’ (In der Schaduw)
en de ongebundelde stukken ‘Het Meisjen uit der Stad’ en ‘Mijne Inen Uitgangen’
zijn van dezen tijd, evenals zijn eenige cantate, die bij mijn weten nooit een componist
gevonden heeft, wat des te meer te betreuren valt, daar ze mooi genoeg is! Ze is een
verheerlijking van ‘De(n) Oogst’ en is voor ons vooral merkwaardig daar ze het
eenige werk van D. is, waarin alexandrijnen voorkomen.
Met Van Dam wordt de briefwisseling in 1867 weer drukker; niet minder dan zeven
brieven bezitten wij van dit jaar. Dautzenberg, die na het vreeselijke 1866 weer wat
begon op te knappen, ging met zijn vrouw voor eenige dagen naar Parijs om de
tentoonstelling te bezichtigen; door de groote vermoeienis van deze reis met al haar
uitstapjes was hij echter daarna weer ingevallen, zoodat het ergste te verwachten
was. Zijn zoon Philips, dien hij graag voor het professoraat bestemd had, ging nu
naar Parijs in dienst bij de Braquenié's, zoodat D. zich gerust gevoelde voor de
toekomst van zijn jongen, iets wat hem jaren lang gekweld had. De Cort, die sedert
vier jaar verhuisd was, komt terug bij hem inwonen, daar D's toestand zorgwekkend
was geworden. De gebruikelijke nieuwjaarsbrief aan Van Dam bevat nu de bitterste
klachten; ‘sedert dry weken, schrijft de zieke, ga ik niet van de eerste verdieping
naar beneden. Een zydesteek (point pneumo-pleurétique) heeft my weder myn einde
doen voorgevoelen...’ maar hij kon toen niet vermoeden, dat zijn lijden nog meer
dan een jaar zou duren. In 1868 schrijft hij nog steeds aan zijn vriend om hem trouw
op hoogte van zijn toestand te houden en wendt zelfs al zijn invloed aan om den
trouwen makker een betere plaats te bezorgen! Zijn laatste brief is van 6 Januari
1869; sedert twaalf dagen ligt D. te bed. ‘Alle levenslust heeft my begeven, ik heb
geenen wil meer, en hadde ik eenen wil, my ontbrake de kracht dien uit te voeren’,
klaagt hij. Vier weken nadien, den 4n Februari, om half tien 's avonds, bezweek de
lijder. Een groot man was niet meer!
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Bij zijn teraardbestelling werden niet minder dan veertien redevoeringen uitgesproken,
waaronder deze van vriend Nolet, deze van prof. Heremans en van prof. Arntz, toen
hoogleeraar te Brussel, en die van Edm. Cnudde, een onderwijzer, de voornaamste
waren.

Thym's oordeel
De ‘Dietsche Warande’ bevatte een uitgebreid artikel van de band van J.-A.
Alberdingk Thym, aan Dautzenberg en den componist. W. Smits gewijd, en waaraan
wij het volgende ontleenen (D.W., 8e dl., blz. 497 vlgg.)
‘Nederland heeft twee kunstenaars verloren, die onder zijne uitnemendste te
rangschikken zijn, beide op ruim sestigjarigen leeftijd; onverzwakt van
kunstvermogen, onverzwakt van talent tot meêdeeling en - wat bewonderenswaardig
en aandoenlijk is! - ondanks de opgedane ondervinding, nog altijd, zoo 't schijnt, vol
vertrouwen in den eindelijken triomf der hopelooze zaken, waaraan zij zich gewijd
hadden...’
Thym vat daarna het streven van Dautzenberg samen, dat vooral in Holland
tegenstand vond in plaats van medewerking:
‘Van Lennep en Cremer hadden succes. Het eenige wat Dautzenberg gedaan kreeg,
was een weemoedig du in de minnedichten van Van Beers te zien bijgevlochten, en
Heremans er voor te hooren ijveren’ meent Thym; dat zijn invloed wel grooter is
geweest, hopen wij te hebben aangetoond in ons werk.
Alhoewel Thym alle illuzies heeft laten varen, oppert hij toch nog de meening,
dat er misschien nog eens een tijd komt waarin men de nalatenschap van Dautzenberg
‘weder aan het daglicht brengen zal, en dat zij, evenals de ichthus uit de graven der
eerste christenen, duizenden zielen door de erkenning der waarheid (op hun gebied)
voor de huldiging der schoonheid zullen ontvlammen’.
In ‘Noord en Zuid’ (VIe deel, blz. 313) treffen wij eenige gedachten aan over
Dautzenberg door H. Sermon, die hem van nabij kende, bij het overlijden van den
dichter op papier gebracht. Hij roemt zijn ijver om kennis te vergaren, en de
beslagenheid waarmee de man sprak over allerlei zaken; ‘alhoewel dichter was hij
weinig droomer: hij ontwierp geen grootsche plannen, zelfs geen dichterlijke’ voegt
hij er bij, waarschijnlijk denkende aan de speciale soort van lied-kunst’ die hij het
meest beoefende. Maar zijn hervormingsplannen,
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taal-, staat- en dichtkundige waren toch in elk geval niet ‘klein’ te noemen.
Door zijn grooten werklust had hij alles alleen gestudeerd en, ‘was hij soms
eenzijdig, naïef, eenvoudig in zijn beschouwingen; maar het is daarom niet minder
waar dat meer dan één boek zonder schrijversnaam de wereld is ingegaan, en dat het
Dautzenberg als een zeer verdienstelijk werk mag aangerekend worden’.
Welke werkjes hier door Sermon bedoeld worden, hebben wij niet kunnen
terugvinden; uit zijn formeele bevestiging moeten wij wel besluiten, dat ze bestaan.
Waarschijnlijk zijn het wel schoolwerkjes die hier bedoeld worden; erg verwonderlijk
zou dit niet zijn als men nagaat waarover hij al niet in de ‘Toekomst’ schreef.
Drie jaren na zijn dood, den 23n September 1872, werd een praalgraf te Elsene
onthuld, waarop twee regels van hemzelf gebeiteld waren, welke best zijn ideaal
kenmerkten, want hij was inderdaad
‘Rein van hart en gemoed, als een kind eenvoudig,
Steeds in 't Schoone verliefd, en een vriend der waarheid’.
(De Dichter)

E. Van den Driessche sprak hij deze plechtigheid een roerende lofrede, waarin hij
aan de groote beteekenis van den dierbaren doode herinnerde(1).
Veel later, als eindelijk de zoo zeer door hem betrachte Vlaamsche Academie
gesticht werd, vergat men den man niet en werd zijn borstbeeld in een der salons
geplaatst; het was het werk van den beeldhouwer Hambresin. Zoo heeft de dichter
en strijder dan, zij het dan ook slechts door zijn gedenkteeken, plaats gevonden in
de Academie waarin hij zulke belangrijke rol had kunnen spelen!(2).
Het mooiste monument echter, dat opgericht werd, was wel de uitgave van zijn
‘Verspreide en nagelatene gedichten’, die ons door zijn schoonzoon Fr. De Cort
bezorgd werd en reeds door D. gedurende zijn laatste levensjaar voorbereid was door
het verzamelen - en natuurlijk weeral verbeteren - van zijn stukjes.
‘Het is hem helaas! niet vergund geweest, bericht ons De Cort in zijn inleiding,
meer dan een gedeelte diens arbeids te verrichten, en te dieper valt dit te betreuren,
daar elk door

(1) Reeds vroeger was D. herdacht op het XIe Tael- en Letterkundig Congres te Leuven door
hoogleeraar P. Willems en waar nog eens gewezen werd op zijn belangrijke medewerking
aan deze congressen.
(2) In het ‘Museum voor Vlaaemsche Letterkunde’ te Antwerpen prijkt nu ook het geschilderde
portret (een kopij) van D. De schilder is ons niet bekend.

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

83
hem opnieuw afgeschreven stuk sporen zijner steeds levendige zucht naar meerdere
volmaaktheid vertoont.’ De Cort gaf alleen de oorspronkelijke Nederlandsche
gedichten, welke hij teruggevonden had(1) en beloofde later ook de vertalingen te
bezorgen; door den vroegen dood van De Cort is daarvan evenwel nooit iets terecht
gekomen, wat een onherstelbaar verlies blijkt, daar de handschriften thans verloren
gegaan zijn!
Vijf en twintig jaar na zijn afsterven, den 23n September 1894, greep een roerende
betooging plaats bij het graf van den dichter. Ditmaal was het Pol De Mont, zijn
groote volgeling, die er, voor de vuist, een redevoering uitsprak om hulde te brengen
aan hem, dien we als den grooten voorlooper van onzen lateren literatuurbloei kunnen
beschouwen, ‘In elk ander land dan het onze zou men Dautzenberg, ondanks het
parnassiaansch tintje van zijn prozodische vormen, vereerd hebben als de volksdichter
bij uitnemendheid’(2). Hetzelfde jaar verscheen in de ‘Bibliotheek van Ned. Letteren’
(Gent-Hoste) een dun boekje van 32 blz., in-8o: dit was de eerste bloemlezing uit het
werk van onzen dichter; ze werd bezorgd en ingeleid door P. De Mont!
Ter gelegenheid van de honderdste verjaring van zijn geboortedag werd een lijviger
boek uitgegeven door de ‘Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen’ met een
inleiding door zijn streekgenoot Arnold Sauwen. Andere bloemlezingen zijn niet
meer verschenen!
Had reeds Frans De Cort in de inleiding tot de ‘Verspreide en nagelatene Gedichten’
van Dautzenberg, in 1869 een uitgave van de oden van Horatius beloofd, evenals
die van een reeks vertalingen en van oorspronkelijke Duitsche stukken, door zijn
vroegtijdigen dood kon die belofte niet in vervulling gaan, en wat erger was de
papieren gingen verloren! Zijn dochter Mevr. De Wildeman-De Cort, kleindochter
dus van Dautzenberg, vond in 1910 toevallig de vertaling van de oden terug. Er werd
tot een uitgave besloten, maar een nieuwe tegenslag kwam dit verhinderen: de oorlog,
die ons land zoo meedoogenloos teisterde. Dertien jaar na de ontdekking der
handschriften kon, door tusschenkomt van Philippe Dautzenberg, de zoon van den
dichter, Mevr. De Wildeman eindelijk de uitgave bezorgen Dr. M. Sabbe leidde het
boek in met een paar bladzijden over het ontstaan en de beteekenis van de vertaling
en deelde een brok van de door Dautzenberg geschreven inleiding mede. Zoo

(1) Voor de onuitgegeven oorspronkelijke Ned. stukken, zie Bijlagen.
(2) Zie de Toekomst, 1894, blz. 315, P. DE MONT: ‘Redevoering’.
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ging dan eindelijk Dautzenberg's droom in vervulling, echter vijf en zeventig jaar
later dan de dichter gedacht had.
‘Het spreekt van zelf, zegt Dr. M. Sabbe, dat het niet meer in alle opzichten zijn
volle, oorspronkelijke beteekenis bezit. Die “Horatius” vertaling moest een bewijs
leveren van de degelijkheid van Dautzenberg's theorieën over het invoeren van het
metrische vers der Oudheid in onze taal, en daardoor kreeg zij naast haar innerlijke
waarde ook in zekere maat een polemisch karakter, dat zij nu verloren heeft.’
Wij mogen hoogergenoemde personen dankbaar zijn om de uitgave die zij
bewerkstelligd hebben, daar onder alle vertalingen, die ooit van Horatius gemaakt
werden, deze van Dautzenberg veruit de beste zijn, en onze literatuur er nu een
meesterwerk rijker mee geworden is. Misschien komt wel een dag, dat ook de overige
werken van den dichter het licht zullen zien, zoowel zijn oorspronkelijke Duitsche
werken als zijn vertalingen. Dan zal de wensch van hem, die onze letterkunde nieuwe
banen heeft aangewezen, pas volledig vervuld zijn!
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Dautzenberg als Dichter
Zoo wij in voorgaande bladzijden in hoofdzaak het leven van Dautzenberg beschreven,
en af en toe over zijn dichterlijke scheppingen evenals over zijn streven op taalkundig
en op prosodisch terrein een woord gerept hebben, waarbij wij hem dan terloops nog
leerden kennen als een strijder voor ons Vlaamsche recht, als een voorstander voor
onze schilderkunst en als fijnzinnig criticus, dan willen wij nu ieder van deze uitingen
wat uitvoeriger en los van de biographie behandelen.
Beschouwen we in de eerste plaats zijn voornaamste, de dichterlijke, gewrochten.

Het verschijnen van den eersten bundel
De verzameling ‘Gedichten’ die eindelijk in September 1850 kon verschijnen, telde
ook stukjes van uit zijn eerst dichterjaren. Naar den inhoud, en ook naar den vorm,
had Dautzenberg ze gegroepeerd in kleinere rubrieken, getiteld ‘Natuer en Liefde’
de voornaamste groep volgens het aantal stukjes en den inhoud beschouwd; Romancen
en Balladen, waarvan de meest in jaarboekjes het licht zagen; Metrische gedichten,
die hij in zijn voorrede speciaal verdedigde; Mengelingen, met daarbij een paar
stukjes voor den taalstrijd; ook Duitsche verzen van hem, zijn hekelend dicht op den
heer Blieck en zijn al te nederige zelf-critiek: ‘Eene groote dichter word ik nimmer’;
Keizer Karel de Vijfde, een cyclus van legenden over dezen vorst in Nevelingen-maat
en eindelijk Volksliederen, gevolgd door een paar vertalingen en een viertal oden
van Horatius, waarvan hij een volledige uitgave aankondigde, indien de huidige
bundel bijval mocht verwerven. Dr Nolet schreef als motto voor den bundel:
‘Geen rymloos onrym, geen berymde rymlary
Geen graenlooze aer, ten hollen stroohalm opgeschoten!
Maer kernvol zy het dicht, in welken vorm gegoten;
't Sta fiks, door geest en leest geschroefd op stalenpooten
En, metrisch al of niet, ik heet het poëzy’.
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waardoor we tevens zijn oordeel over het werk kennen. Dat de later alom gevreesde
Nolet zich verwaardigde voormelde regels te schrijven, was voor Dautzenberg een
factor van groote moreele waarde. Nolet immers had veel invloed in de letterkundige
gringen, en had dien vooral aan zijn vlijmscherpe critieken te danken, meer dan aan
zijn eigen dichtwerk.
Aan een ander vriend, Pr. Van Duyse, werd een strophe uit zijn Vaderlandsche
poëzy 1,44 ontleend om eveneens als inleidend woord dienstig te zijn; zij vraagt den
lezer bedeesd om, nevens den opklinkenden nachtegalenzang, niet gebelgd te zijn
door het ‘neuriën van 't nederig muschjen’. In zijn opdracht aan zijn vrouw zegde
de dichter nog:
‘Ik zinge, ver van 't schandtooneel,
Myn lied in 't stille lustpriëel’.

Huiselijk geluk en natuurliefde zijn de voornaamste onderwerpen die hij bezingt,
waar hij dan ook een eigen toon aanslaat.

Het onthaal van den bundel
In ‘De Eendragt’ (Gent Vjg., blz. 45 vlgg.) schreef Pr. Van Duyse een uitgebreide
en natuurlijk een zeer welwillende critiek over het boek van zijn vriend. We onthouden
er vooral uit, hoe Pr. V.D. heelemaal accoord gaat met het streven van onzen dichter,
alhoewel hij zelf niet zoo ver zou gaan als Dautzenberg. Zoo zegt hij over
Dautzenberg's metrische pogingen sprekende:
‘Hy beweert, dat onze Nederduitsche tael zoo goed als de Hoogduitsche tot alle
mogelike (sic) dichtvormen bruikbaer is.’
waarbij V.D. ‘mogelike’ cursiveert, als ware hij bevreesd van de groote hoeveelheid
dichtvormen die ons aldus zouden kunnen overwaaien.
‘En, gaat hij voort, moge hy dit niet de eerste in Nederland beweerd hebben, hy
zal vast de laatste niet zyn wien 't slaefsche vee der navolging hierin zal tegenspreken.’
Van Duyse was dus wel partijganger van de nieuwe vormen die Dautzenberg
bijbracht, maar wou toch ook alexandrijnen veel gebruikt zien; zijn oordeel luidt
aldus:
‘De man behoort niet tot de gepetrificeerde stilstaande party; hy verwerpt, schoon
met wat te veel oneerbiedigheid (wij onderlijnen zelf) het alexandryn, om den
metrischen versvorm of 't stoute Nibelungenvers te troetelen, en tevens eene zich
vryer bewegende trippelmaet (als waerin de trocheën wel eens dactylen vervangen
en afwisselen) voor te staen...’
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Dat Dautzenberg betere metrische verzen schreef dan wie ook in Nederland, staat
intusschen voor den recensent vast. Hij haalt als voorbeeld de 3e strofe van de ode
‘aan Licinius’ aan, en zegt daarop:
‘Men stelle die sapphische verzen van Dautzenberg tegenover het ellendig geknutsel
van Janne of van Kinker.’
Maar wat het ergst voor onze dichters was: het werk van deze laatsten werd juist
in twee, toen zeer bekende prosidiae als model gegeven; het eerste in die van Van
de Velde (1846, p. 46), het tweede in die van Prof. David (1855, p. 119).
Op de vraag, of Dautzenberg's trippelverzen, die dan toch tusschen rhythme en
metrum zweven, volstrekt zuiver zijn, antwoordt V.D. ook volmondig: ja. Het
aanwenden van Nevelingenverzen voor het episch gedicht acht hij als een ‘onschatbare
aenwinst’ voor onze letterkunde. Over de taal van den dichter is Van Duyse nog niet
tevreden, en hij acht D. niet bij machte de voorgenomen vertaling van Horatius' oden
met kans van welslagen, voor het oogenblik althans, te voleinden, daar hij nog te
vreemd is aan den rijkdom van onze taal. Dautzenberg heeft den raad gedeeltelijk
gevolgd en zijn reeds voltooide oden, zooals we reeds vroeger deden opmerken,
herzien, ja verscheidene keeren opnieuw gedicht. Buiten vorige bemerking heeft Van
Duyse niets dan lof voor het werk en den dichter, want ‘de huiselijke welvaert en
vrede, met al de zachte aendoeningen van een edel gevoelig hart dat God zoo in den
Niagara als in 't wiegje van een kind erkent trillen op de snaer van den vervlaemschten
halfduitscher of Limburger, edoch zonder sensiblerie’. Dat daarenboven de
hekeldichter der Pegasiade hem recht liet wedervaren geldt bij hem niet als de kleinste
verdienste
Karel Stallaert wijdde in ‘De Vrede’(1) een lovend artikel aan de verschijning der
‘Gedichten’, maar wou zich geenszins als ‘keurder zijner gezangen’ opwerpen.
Ook in Holland genoten de ‘Gedichten’ over 't algemeen een goed onthaal, zooals
uit een mededeeling in ‘De Eendragt’ (1 Dec. 1850; 5e jg., blz. 56) blijkt. De vleiende
brief, door Beets aan D. geschreven, wordt er ook in vermeld. Van alle kritieken
bevatte deze brief wel degene, die D. het meest gelukkig heeft gemaakt! Zoodanig
was hij er mee in zijn schik, dat hij hem aan zijn vriend Van Dam heelemaal
overschreef

(1) De Vrede van 17 Nov. 1850, een Brusselsch dagblad. STALLAERT zegt in zijn artikel o.a.:
‘D's gedichten beslagen (sic) in het gebied der Vlaamsche Letterkunde eenen geheelen zomer
van schoone dagen.’ Als proef uit het ernstige drukt hij dan De Dochter des Blinden en uit
het kluchtige De Pottenbakker over.
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om hem er kennis van te laten nemen, alhoewel hij hem zoo vleiend vond, ‘dat hij
hem slechts aen goede en vertrouwelike vrienden’ durfde toonen. Beets bewonderde
‘deze echte, deze welluidende, deze aandoenlijke poëzie, zoo uitnemend door inhoud
als door rijkdom van vorm.’ Menig stukje had hem diep geroerd vooral in Natuer en
Liefde waarin ‘eene frischheid, eene waarheid, een natuurleven heerscht, zoo zeldzaam
in onze dagen van overspanning en gemaakte manier.’ Ook Beets was dus getroffen
door het nieuw geluid dat hem uit Vlaanderen tegenklonk. Over het algemeen was
hij voor het streven van Dautzenberg te vinden, op één punt echter na: de rijmlooze
verzen: ‘Misschien zijn zij voor een groot gedeelte van de besten in onze taal’ schrijft
hij en geeft daardoor blijk van juist inzicht, ‘maar ik acht dat onze taal er ongeschikt
voor is, of liever dat zij het rijm eischt voor de poëzij.’ Dat Dautzenberg het daar
niet eens mee was, hoeven wij hier niet meer uiteen te zetten. De later ontwikkeling
van onze dichtkunst heeft hem dan ook volkomen in het gelijk gesteld, en een eervolle
plaats toegekend aan de door Beets gewraakte rijmlooze verzen. Dautzenberg vond
Beets brief een ‘al te vriendelijke waerdeering (zyner) kleine gewrochten; zy zal my
nogthans niet verhinderen voor 't toekomende iets beters te beproeven’ schrijft hij
aan Van Dam. Thym zegde over den bundel, dien hij toen nog maar pas ontvangen
had, aan Delecourt: ‘'t Komt mij móói voor. Zoo los van de klassieke vooroordeelen,
en toch zoo gehecht aan wat Grieken en Romeinen goeds en solides hadden. Het
prozodisch gedeelte schijnt con amore bewerkt. Die Niebelungen-rhythmus is
meesterlijk aangewend.’ (F.A. Vercammen: Thym en Vlaanderen, p. 103.) Later zou
Thym geenszins zijn oordeel wijzigen, integendeel! hij zou Dautzenberg herhaaldelijk
verzoeken om nieuwe bijdragen voor zijn Almanak.
Niet iedereen in Holland liep echter zoo hoog op met Dautzenberg's bundeltje.
Zoo verscheen in het 's Gravenhaagsche Zondagsblad van 18 September 1851, een
naamlooze recensie over Dautzenberg's Gedichten. De onvergeeflijke fout van den
dichter, volgens den Hollandschen criticus was wel Dautzenberg's bewering dat ‘De
vloeyendste en bevalligste gedichten van Tollens soms wel iets hards (hebben),
wanneer, by voorbeeld in zyne echtscheiding, in zyne hertenjagt dactylen staen gelyk
deze: nagejaegd, suizebolt, veldhorens of trochaeën gelyk trouwring, rechtzael, enz...
(Zie Voorwoord Ged. p. IX.)
D. had daartegenover geëischt dat ‘als men vloeyende verzen schryven wil... men
geene lange silben kort, geene korte lang gebruiken moet!’ Om D's argument te niet
te doen haalde criticus zoogezegd harde trippelverzen van D. aan, maar... bij
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het kiezen van zijn voorbeelden nam hij ongelukkiglijk nevelingenverzen uit den
Keizer Karel cyclus, wat hem natuurlijk den spot van Van Duyse op den hals haalde
(De Eendragt, 19-10-1851, blz. 42, Een Recensent gerencenseerd, door P.) Ook over
Dautzenberg's metrische verzen was onze recensent niet al te best te spreken; ‘ze
zijn misschien overeenkomstig de door Dautzenberg opgegeven maat, maar ze zijn
een duidelijk bewijs dat deze dichtvorm niet voor onze taal bruikbaar is, tenzij men
die weet te bezigen zooals De Kanter heeft gedaan in zijn gedichten, welke nog heel
iets anders zijn en ons met den vorm kunnen verzoenen, degelijk vloeiend en krachtig
als ze zijn. De Kanter heeft niet aan de verzen de versmaat geofferd!’
Om zijn bewering te staven haalt hij dan een paar metrische verzen aan, waarin
woordschikking en stijl gebrekkig zijn, en verwart aldus opzettelijk vers- en taalvorm!
‘Is dit onwetendheid of kwade trouw?’ vraagt Van Duyse terecht. Ter verdediging
van zijn vriend (en ook van zich zelf natuurlijk, daar hij hetzelfde prosodisch stelsel
aankleefde) voert hij in zijn anti-critiek aan, dat ‘al de dichters van Holland, van
Bilderdijk tot Walré en van dezen tot De Kanter toe, hunne metrische verzen in 't
algemeen naar het duitsche metrisch stelsel, eenigszins van Vosz dagteekent en den
klemtoon voor maetstaf aannemend, geschreven hebben: Zy staven met bewyzen,
dat zy Kinkers stelsel weten te verbeteren; stilzwygend keuren zy het af en staen er
tegen op!’
De aanval op het werk van Dautzenberg, door een man, die nog niet eens den
moed had zijn recensie te onderteekenen, bracht de twee strijders op het terrein der
prosodie, Van Duyse en Dautzenberg, nog meer te zamen. Aan het slot van zijn
artikel schrijft de eerste dan ook de verklaring van den tweede over, ‘dat onze
nederduitsche tael, zoo goed als de hoogduitsche, tot alle mogelyke dichtvormen
bruikbaer is’, en voegt er bij dat onze dichtkunst een lier met drie snaren bezit:
‘De nibelungsche, en (wil men) de op dezelfde gronden berustende
Vlaemsch-middeleeuwsche;
De ('t fransch oirspronkelyk ontleende) accentieve, met getelde sylben;
De metrische, waarvan Dautzenberg zulke mooie staaltjes had gegeven. ‘De tweede
moge, door Vondel en Bilderdijk: vereeuwigd, door Tollens bij 't volk verspreid zijn,
dat is geene reden om beide andere snaren van die lier af te rukken. Kortzichtige,
onklassieke onwetendheid alleen kan dit poogen te doen!’
Over dezen naamloozen recensent, zoo flink door Van
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Duyse van antwoord gediend, hebben we later niets meer vernomen! En de tijd heeft
Dautzenberg in het gelijk gesteld.
In 1852 verscheen een (Hollandsche) Bloemlezing uit de werken der Z. Nl. dichters
van onzen tijd door J.J.A. Gouverneur en W. Hecker (Groningen), Van Dautzenberg
waren er reeds als beste stukjes Land en Stad, Twee een paer en Luilekkerland in
opgenomen. Ook de Nederlandsche Muzenalmanak voor 1853 drukte uit den bundel
drie stukjes over, namelijk Huwelikszang, p. 123, De toren by de zee, p. 187 en De
Dochter des Blinden, p. 189. Volgend jaar werden er nog vier stukjes uit opgenomen:
Levensleus, Heimwee, Laatste Noodiging en Huislik Geluk, p. 178. Dat Dautzenberg's
werkjes graag gewild werden blijkt nog hieruit, dat in den almanak voor 1855 (p. 64
vlgg.), vijf oude liedekens, nog onuitgegeven en in middelnederlandsche spelling
aangetroffen worden; het zijn: Visschersliedeken, Nachtbesoec, Twee tafereelkens,
Liefdeleet en Avondgroet (later door de Cort in Nag. Ged. bij de Loverkens geplaatst).
De Eendragt van 20 April 1851 bevatte Dautzenberg's triolettenkrans Olmen en
Wilgen met er naast een Fransche vertaling door H. (Delecourt?) Ormes et Saules
die in de Revue nouvelle was verschenen om Dautzenberg ook bij het
Fransch-Belgisch publiek bekend te maken.
In Duitschland, waar Dautzenberg al een zekeren naam verworven had door zijn
Duitsche verzen ter gelegenheid van de zangfestivals, daar ook werd de bundel
gunstig onthaald. Zoo vinden we in nr 28 van het Magazin für die Literatur des
Auslandes (1852) een artikel van L. Lehmann om het vlugschrift van C. Muquardt
(Dautzenberg's uitgever) over Lettereigendom en nadruk te bestrijden. Muquardt
had daarin een fellen aanval tegen onze taal en letterkunde verricht. L. Lehmann
weerlegde de argumenten en nam tevens de gelegenheid te baat om Dautzenberg een
welverdienden lof toe te zwaaien en hem tot voorbeeld voor de andere Vlaamsche
dichters te stellen.

Latere beoordeelingen
Meer dan tachtig jaar zijn verstreken sedert het verschijnen van Dautzenberg's
eersteling. Vele malen is het werk besproken door mannen met de meest
uiteenloopende ideeën over poëzie. Allen hebben het werk erkend als poëzie van een
waar dichter. En waren ze het niet altijd eens met Dautzenberg's stelsel, zooals Max
Rooses bij voorbeeld, toch erkenden ze in zijn verzen den dichterlijken gloed en het
rasfijne gevoel voor de schoonheidt. Zoo schreef in zijn Brieven uit Zuid-Nederland
(blz. 59) Max Rooses over hem o.a. het volgende oordeel:
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‘(Zijn stelsel) onderstaat den toets der onbevangen kritiek niet. Hem vereeren wij
als een dichter van onmiskenbare en ernstige verdiensten, begaafd met een rein gevoel
en een warm gemoed, waar hij uit de borst zong; als een man die het ernstig meende
met zijne kunst en zijne taal en die, zoo hij door iets zondigde het deed door al te
groote vereering van beide, door eenen al te hoogen dunk van wat de verzorging van
den uiterlijken vorm tot den roem eens dichters kan bijdragen.’
In zijn Nieuw Schetsenboek (p. 253) werd dat oordeel aangevuld en nog verzacht(1).
Paul Hamelius, die in zijn Histoire politique et littéraire du mouvement flamand
een gansch hoofdstuk aan Dautzenberg en zijn school wijdt, ontleedt den eersten
bundel en besluit als volgt:
‘Dans ce cadre mièvre se meut une humanité sentimentale, sans espoirs, sans
désirs. L'expression n'est guère moins terne que l'idée: polie et afinée à l'excès, elle
manque d'originalité et de saveur. Les romances et ballades ont un peu plus de corps,
malgré le faible relief de leurs éléments épiques. La poésie de Dautzenberg prend
plus de vie et d'accent quand elle devient intime et personnelle, quand il chante le
pays natal ou l'heureuse vieillesse de son beau-père. Les sujets familiers et humbles
lui donnent une grâce et une chaleur qu'il perd dans le genre élevé.’
De metrische gedichten acht hij als dusdanig volmaakt, maar daar hun de inspiratie
ontbreekt, verdienen ze voor hem nauwelijks den naam van poëzie. De Keizer
Karelcyclus en de Volksliederen vindt hij echter veel beter, vooral de laatste:
‘Chacune de ces chansons est un petit chef-d'oeuvre; réunies elles for ment une
gamme complète d'idées poétiques. Leur simplicité et leur fraicheur les rendent
propres au chant...’ verklaart Hamelius geestdriftig, maar spreekt zich zelf eenige
lijnen verder reeds tegen, wanneer hij beweert... ‘que nous sentons trop que sa
simplicité est le fruit du travail; le vers, limé et raboté, manque de saillies’; vuur,
geestdrift worden aan de wetten van de prosodie opgeofferd volgens criticus, en
nergens vinden we de spontane uiting van het dichtergevoel: ‘pas un poème ne
présente un ensemble complexe, et même dans de courtes ballades, le souffle vient
à faiblir’. Als de gedichten van Dautzenberg waarlijk al deze zwakheden vertoonen,
dan is het ons onduidelijk hoe Hamelius ze even daarvoor nog ‘meesterstukjes’ kan
noemen! Dat er in den bundel wezenlijk stukjes

(1) Daar noemt hij hem: ‘Door de keus zijner onderwerpen... vooral een zanger der landelijke
natuur, onderscheiden door eenvoud en zacht gevoel... die leefde met de klassieken of met
de geletterde Duitsche Dichters en bij dezen meer dan in onzen eigen aard en leven zijne
bronnen van ingeving zocht.’ (P. 253, Nieuw Schetsenboek.)
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voorkomen, die aan dit euvel mank loopen, wie zal het ontkennen. Dautzenberg zelf
had niet alleen verklaard hier en daar een bokjen tegen de prosodieregels geschoten,
maar er ook stukken uit zijn vroegste jaren ingelascht te hebben, die wellicht beter
weggebleven waren; wat Hamelius tot zulk veralgemeend oordeel bracht is
waarschijnlijk de ongewone overvloed van moeilijke vormen die bij hem den indruk
moeten gewekt hebben met onoprecht en zinleding geknutsel te doen te hebben!

Inhoud en vorm van de ‘Gedichten’
Verdeeld in 6 rubrieken, geeft elke afdeeling hoofdzakelijk naar den inhoud een
ander facet van Dautzenberg's veelzijdig talent te bewonderen.
Eerst komt de grootste groep, Natuer en Liefde. Het zijn geen grootsche
natuurtafereelen, die de dichter ons voor den geest roept: een bloempje, een
muggendans, een vluchtige stemming bij het genieten van de schoonheid van kleine
hoekjes en kantjes van een landschap, een beschrijving van het lenteleven in bosch
en veld of het plechtige van een feestdag op het land treffen hem diep en zijn zoovele
onderwerpen die hem verlokken:
‘Den dichter be zaligt een vlinder, een boom.
Gezien in een droom.
En 's levens verlokkende toover voorwaer,
Dat is ja der droomen vervliegende schaer’.

Daarnevens een herdenking van uren in stil geluk en liefde gesleten, alles in een
zachten toon en in halve tinten gekleurd, doen on den eenvoudigen en braven zanger
als een schrille tegenstelling met de romantische stormende Welt-Schmertz-dichters
kennen. Bij hem geen verheerlijking van de geweldige hartstochten, die den mensch
voortdrijven, maar een teedere liefde-zang zijn vrouw gewijd! De intieme genoegens
van het leven waren hem meer dan de hevige emoties door de romantische school
zoozeer gezocht.
In de Romancen en Balladen treffen wij een rijker verscheidenheid van
onderwerpen aan: Sagen en legenden uit eigen land Alida van Valkenberg, De toren
bij de zee, De drie Dames Van Crève-Coeur; Schotland Sir Evon Kameran; Italië
(Tartini's droom); Slowakije (De Wolk); Rusland (De twee matrozen) en Perzië (De
vrek van Ispahan) zijn er verwerkt naast stukken van eigen verbeelding, waarin we
wel eens den invloed van Göthe's balladen meenen terug te vinden: zoo roept bij
voorbeeld ‘De Dochter des Blinden’ ons den ‘Erlkönig’
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voor den geest, ja, bij ‘De Visscher’ en ‘De Schatgraver’ is de gelijkenis met ‘Der
Fischer’ en ‘Der Schatzgräber’ nog treffender!
Een paar stukken uit deze afdeeling zijn echter meer de uiting van zijn eigen
zieleleven: ‘De Plaets myner Jeugd’ en ‘Heimwee’ waarin hij met stillen weemoed
aan zijn streek terugdenkt; verder staan daar als twee tegenhangers een stuk uit het
kinderleven van zijn dochtertje (‘De ontsnapte Meikever’) en een dat de
levensbeschouwing van zijn ouden schoonvader meedeelt (‘Des Gryzaerds
Overpeinzingen’).
De Metrische Gedichten(1) zijn gewijd aan het vaderland (vier ‘Oden aan
Vlaanderen’), en zijn taal (‘De Vormen der Tael’); aan zijn vrienden Van Duyse,
Nolet, Stallaert, Delecourt en Van Driessche zijn ook eenige stukken opgedragen uit
deze rubriek; verder komen er nog drie belangrijke oden in voor, waaruit we zijn
dichterideaal leeren kennen (‘Aen de Kunstenaers’, ‘De Dichter’ en ‘Natuer, Liefde
en Kunst’). Daarin stelt de dichter zich op een verheven standpunt betreffende de
rol, die zijn kunst moet spelen om den mensch te verheffen en die zich niet mag
verlagen tot een toegeven om de menigte te behagen!
‘Een lief lachjen der kunst loont u in waarheid meer,
Dan 't ruw handengeklap eener onnoozle schaer;
Onsterflikheid ademt zachtjens
In het lachjen der heilige kunst’.

Spot hij in ‘De vormen der tael’ met den alexandrijn, en eischt hij vrijheid op voor
den versvorm, in de derde en de vierde ‘Ode aen Vlaenderen’ verdedigt hij de
metrische versmaat, zich beroepend op hetgeen in Duitschland reeds jaar en dag
toegepast werd.
‘Zou ik niet vry, trots het gevreesd dwanggezag
De betoovrende snaer van Griek en Romein tokkelen?
Laek me wie wil, wyl ik het eerst hier te land
Een geoefender oor, een fyner gevoel vergen durf;
Oostwaerts blonk my de lichtstrael:
Sints is me klaerder het moederlied.’
(Derde Ode aen Vlaenderen).

(1) Zie ook p. 40.
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Zijn eigen ziel zingt hij ook in eenige metrische strofen uit (‘Liefde’ en ‘Myn
Levensboot’) als waar lyrisch dichter; daarnevens toont hij zich echter in een drietal
gedichten weer van meer bespiegelenden aard: in ‘Het Noodlot’, waar de anders blije
zanger het leven wat al te zwartgallig inziet; in ‘De oprechte Pelgrim’ een
verheerlijking van de Waarheid, en in ‘Ware Godsvereering’ een aansporing tot wat
meer broederliefde.
De Mengelingen bevatten, nevens een paar Duitsche stukjes, geschreven ter
gelegenheid van de feesten door het Duitsch-Vlaemsch Zangverbond ingericht, ook
weer gedichten aan den taalstrijd gewijd (Dietsche Tael-Vlaemsch Recht, Vlaemsch
Lied en andere), die zijn hervormingsplannen op taal- en dichtkundig gebied
verdedigen (‘Du’ en ‘Den Heere Blieck’).
De bron van zijn poëzie ligt in zijn liefde voor het geboortedorp:
‘En daerom zal geen lied my lukken
Wanneer ik niet die plaets bezing,
Waer ik als kind mocht bloemen plukken.
In 't midden van myn vriendenkring.’

Daarom verklaart hij al te nederig, nooit een groot dichter te zullen worden.
‘Want zing ik, 't geldt myn dorpjen immer,
En 't eene of 't andre beuzelspel.’

Zijn eigen levensdoel vinden we in ‘Levensleus’ en ‘Myne Wenschen’: werken,
lijdenden troosten, weldoen, rechtvaardig en rustig met vrouw en vriend leven.
Een ‘Xenie’, in Schiller's trant, besluit deze rubriek.
In den bundel volgt hierop een cyclus in Nevelingenmaat, over ‘Keizer Karel de
Vijfde’. Over den beroemden keizer waren heel wat vertelsels in omloop. In het
‘Kunst en Letterblad’ (VIe deel, 1845, blz. 38) wordt de volkslegende van ‘Keizer
Karel en de bezemboer’ verteld in proza. Wie de schrijver van het opstel is konden
wij niet achterhalen; mogelijk was het Dautzenberg zelf, en indien niet, kunnen we
misschien wel aannemen, dat het artikel aanleiding was voor Dautzenberg om het
gegeven in dichtvorm te verwerken. Een positieve dateering van de stukken in dezen
cyclus ontbreekt. We kunnen ze dan voorloopig dateeren tusschen 1845 en 1850;
dat valt dan precies in de periode van zijn groote metrische en prosodische bedrij-
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vigheid(1). Inderdaad zijn de prosodia en de Horatiusvertaling, van dezen tijd (De
Broederhand) van 1845 bevat zijn eerste proeven van vertalingen uit Horatius.
Feitelijk zouden deze balladen in het tweede deel van den bundel moeten staan.
Daar zij echter een zekere eenheid door vorm en inhoud vertoonden, kregen zij een
afzonderlijke plaats in den bundel.
Alhoewel de laatste rubriek den titel van ‘Volksliederen’ draagt, loopen er nog
wel andere stukken onder, die wij dan ook eerst afzonderlijk bespreken. Vier oden
van Horatius, die bij de ‘Metrische Gedichten’ waren geplaatst geweest; drie uit het
Duitsch overgebrachte gedichten, onderscheidelijk van Mevr. von Plönnies, Rückert
en Geibel; ook een vertaling in het Duitsch van Pr. Van Duyse's gelegenheidsvers
voor het ‘Duitsch-Vlaemsch Zangverbond’: al deze stukjes moesten Dautzenberg's
vaardigheid laten kennen! Dan komt er nog een hoogstbelangrijk gedicht in voor,
‘Myne zoetste Herdenkingen’, waarvan P. Hamelius getuigt:
‘L'amour de la patrie, de la campagne, de la famille s'y fondent dans l'idée de
l'harmonie universelle où chacun trouve sa part assignée de bonheur et de travail’
(l.c., pag. 191).
Vooral het gedeelte waarin hij zijn moeder herdenkt is van een roerende schoonheid
en geeft een eenig mooie uiting van zijn kinderliefde.
Een gansch andere toon klinkt ons in de eigenlijke Volksliederen tegen. Daar is
elk lied een pereltje. Onbekommerd en op luchtigen toon neuriet de ambachtsman
er zijn vooisken; draaier en kuiper, vischer en schrijnweker, pottenbakker en
bouwwerker, zij allen worden met een liedje, dat in zijn ongedwongen eenvoud de
ware uitdrukking van de volksziel is, door den dichter bedacht. Voorzeker waren
deze liederen bestemd om ons volk weer te leeren zingen en zijn smaak te louteren;
na Dautzenberg zou De Cort zich eveneens aan deze taak wijden, zonder evenwel
de hoogte van zijn voorganger te bereiken, vooral wat de vormverfijning betreft.
Een ‘Vriendelijk nawoord aen voorbaerige Vitters’, besluit den bundel, de
beoordeelaars aanmanend om een strenge, maar dan ook gewettigde kritiek uit te
brengen.
‘Ge hebt me nooit om eenig lied bekeven,
Des voelde ik my gedurig in myn schik.’

verklaart hij, maar

(1) Zie p. 40 vlgg.
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‘Waerom toch hebt gy my zoo hoog verheven,
En anderen verneerd met bitsen pik?’

Indien zijn werk af te keuren is, dan vraagt hij hen ook het ‘daerom’ te zeggen!
***

Bespraken we tot hiertoe den inhoud van den bundel, om te toonen welke
voornamelijk de onderwerpen waren, die den dichter verlokten, zoo vermeden we
over den vorm al te veel te reppen, daar een bijzonder onderzoek, van dit standpunt
uit, noodzakelijk is. Deze bundel luidde immers het tijdperk in van de grootste
vormverzorging die we tot nu toe hadden gekend in onze literatuur! Ten opzichte
van den vorm kunnen wij den bundel verdeelen in metrische, middelnederlandsche
en vreemde strofen, naast een aantal strofen in vrijen vorm. Onder de vreemde strofen
die hij óf invoer de, óf wier gebruik hij in eer herstelde, vermelden we vooral het
pantoen(1) (Natuerontwaken, De Vlaemsche Sage) en het triolet, waarvan hij in Olmen
en Wilgen een kransje vlocht. (Reeds veel vroeger had Ant. de Roovere immers
trioletten geschreven!)
Onder zijn metrische stukken bemerken we vooral sapphische, alkaïsche en
asklepiadische strofen, waarvan de eerste de beste toekomst hadden, daar ze onder
de latere formalisten het meest bijval zouden genieten.
In het bijzonder trekken we de aandacht op het mooie gedicht: De Vormen der
Taal in anapestische tetrameters geschreven, heelemaal iets nieuws in onze taal: later
zou Hilda Ram dit metrum navolgen in haar ‘Verhuizen’. De disticha van de Xenie
en het Huwelijksdicht van den Heere Karel Stallaert kondigen als het ware zijn
prachtige, later geschreven stukken in hexameters aan. Het Nibelungenvers wendt
hij niet alleen in zijn Keizer-Karelcyclus aan, ook elders gebruikt hij onze eigen
heldenmaat, zooals in De Twee Broeders en De Zieke Dame in Antwerpen... Buiten
de hexameters die in de disticha voorkomen heeft Dautzenberg, zonderling genoeg,
in gansch zijn eerste bundeltje geen enkel episch stukje in dit metrum geschre-

(1) Pol DE MONT zegt in zijn Inl. tot de Poëzie, blz. 117, over het pantoen sprekende: ‘De eerste
die er zich in onze taal aan waagde, was Dautzenberg (Natuurontwaken). Hij liet het echter
evenals zijn vriend Van Duyse, bij één enkele proef.’
Waarom De Mont De Vlaamsche Saga (Ged. p. 129) niet onder dezen vorm rekent, is ons
niet duidelijk; is het misschien omdat er een paar vrijheden in voorkomen?
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ven; steeds waren het Nevelingenverzen! Dit treft ons des te meer daar zijn beste
latere stukken wel in hexameters geschreven werden: men denke aan De Doop, De
Landbouw, De Heimreize, en kleine stukjes als De Maget en Liefde. Hierbij merken
we echter op, dat en hexameter en Nibelungenvers zes zware slagen hebben; het
laatste is echter veel vrijer.
Als vorm zijn de Gedichten het beste dat in onze literatuur van dien tijd aan te
wijzen valt: geen enkel dichter had het vóór Dautzenberg aangedurfd of gekund een
aantal verzen van zóó verscheiden metrum, van zôô een vormafwisseling samen te
stellen! Wel waren vóór hem reeds proeven van metrische verzen verschenen, wel
had Jan De Laet al rijmlooze verzen in het licht gezonden en Ledeganck in zijn beste
stukken trippelmaten gebracht, zelfs had Cracco gedeelten van zijn Iliasvertaling
voorgelezen en Blommaert werk in Nevelingenstrofen gegeven, maar al deze pogingen
van verzet tegen den sleur en slenter van den alleenzaligmakenden alexandrijn hadden
tot dan toe weinig of niets uitgehaald. Blieck was immers nog altijd de man, die met
zijn deftig rederijkersvers in de dichtgenootschappen de prijzen wegkaapte en den
toon op gebied der metriek scheen aan te geven. Onze beste dichters van dien tijd,
als Pr. Van Duyse bij vb., liepen gedwee in het spoor, door Bilderdijk, en vóór hem
door Vondel, betreden. Onder den weldadigen invloed van Dautzenberg's
formalistische werken zou de toestand dra veranderen!

Invloed van den bundel.
Voor de ijverige lezers van Almanak en Jaarboekjes was het verschijnen van de
Gedichten geen openbaring meer, daar D. reeds menig stukje gepubliceerd had; nu
de volledige verzameling echter van de pers kwam kreeg men pas het besef, hoe diep
ingrijpend zijn hervormingspogingen waren. Het Voorwoord reeds en de schikking
der gedichten op zich zelf, waar de metrische gedichten in slagorde bijeengeschaard
stonden, blies ten aanval tegen de oude en schijnbaar hechte stellingen van de
heerschende prosodie. De stormloop werd kort daarop krachtig ondersteund door de
‘Beknopte Prosodia’, door spreekbeurten op de congressen, door kritiek en anti-kritiek
in tijdschriften. De ‘officieele’ kritiek bleef immers toch nog een tijd aan de oude
opvattingen getrouw! Wanneer Willem Palmers, een vriend en streekgenoot van
Dautzenberg en ook zijn navolger op het terrein van de dichtkunst, mededingt in den
prijskamp van 1856 voor de vijf en twintigjarige jubelfeesten van Leopold II behaalt
hij den prijs niet. Dautzenberg geeft ons de reden hiervan op (zie Ida Von Düringsfeld,
II, 137).
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‘Wie Palmers in seinem kurzen Vorworte sagt, hatte ihm nur eine Stimme gefehlt.
Der Grund, warum diese ihm ungünstig war lag in der Form, welche er gewählt; es
wurde als ein “offenbares Unheil” angesehen Hexameter zu krönen.’
In zijn officieel verslag(1) uit D. zich natuurlijk voorzichtiger en bepaalt er zich bij
te zeggen, dat het stuk ‘scheen der meerderheid van 't jury den bekroonden stukken
het naest te komen’ en dat ‘de schrijver een diepe kennis der prosodia aen den dag
legt.’
Later zou Ferguut over dezen volgeling van Dautzenberg lang niet zoo gunstig
oordeelen (zie Verhand... Grieksch en Latijnsche metrum..., p. 94) en zou er ‘sporen
van ongenoegzame geoefendheid’ in ontdekken (en verbeteren!)
Niettegenstaande de groote tegenkantig, die ze moest ondervinden, drong de nieuwe
versleer allengs meer en meer door, daarin vooral gesteund door de uitgave van Van
Duyse's Verhandeling (1854). De technische zijde werd grondiger bestudeerd en
sloeg weldra over tot een uitsluitend zoeken naar vorm bij de geestdriftige epigonen,
die echter niet de kracht en den gloed van den meester bezaten.
C.J. Hansen was een van die volgelingen. In 1849 schreef hij nog een
ultra-romantisch gedicht in iamben Het Slot Helstein dat hij later als een jeugdzonde
verwierp; in 1852 geeft hij met De Cort den Almanak Voor Jan en Alleman uit,
schrijft in jaarboekjes en tijdschriften, komt zoo in kennis met Van den Hove en
Dautzenberg en ontgloeit voor hun stelsel: verwijding van de Vlaamsche taalgrenzen
door wederopnemen van vergeten en invoeren van nieuwe vormen. Zijn romantische
gedichten verloochent hij, en schrijft metrische verzen, zooals de Treurzang op Lod.
Tielemans, November 1856 en zijn Vlaanderen Gered, 1881; ritornellen, waarvan
er een door Ida von Düringsfeld werd vertaald (II/61) hexameters (Meester Lamp en
zijn Dochter, naar Kl. Groth, NLJ 1864, blz. 129.) De groote beteekenis van Hansen
ligt echter veeleer in zijn werken over de Al-Dietsche beweging, waarvan hij vele
jaren de bezieler is geweest, trouw de voetsporen van Dautzenberg en Van den Hove
drukkend.
Een ander vriend en leerling van Dautzenberg, G.J. Dodd, een schilder-dichter,
miste de doordrijvingskracht van zijn voorgangers op metrisch gebied. Zijn eerste
bundel Liedjens en Deuntjes (Brussel F. Claessen 1858) bevat een dertigtal stukjes,
waaronder sommige reeds van 1843. Het geheel, dat niet boven de middelmaat reikt,
doet ons nog denken aan de liedjes van

(1) Moniteur Belge, 1856; 2d sem., p. 2878.
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zijn vroegeren vriend, Door Van Ryswijck. De dichter die reeds meewerkte aan
Vlaamsch België, De Vlaamsche Stem, De Eendragt, Het Kunst- en Letterblad, Het
Taalverbond, en die samen met Eekma, van 1848 tot 1850, De Moedertaal had
uitgegeven, maakte nu heel wat vertalingen uit het Duitsch; in hoeverre dit gebeurde
onder invloed van zijn vriend Dautzenberg, is moeilijk na te gaan, alhoewel alles er
op wijst, dat hij hem veel verschuldigd was(1).
Tusschen de jaren 1850-1860 ontstond zijn tweede bundel Liefde, Lief en Leed,
(Brussel F. Claessen). Als vorm waardeeren we er de poging in om een ander
rhythmus te vinden dan de gebruikelijke, als inhoud straalt ons uit menig stuk de
geest van Mirza Schaffy en Heine's Lieder tegen. Zijn bundel Gedichten van 1871
is eveneens door dit streven gekenmerkt. Ook voor Dodd kende het jaar 1850 dus
een keerpunt in zijn dichterlijke werken. Alhoewel hij het afwerken van een gedicht
aanprijst:
Schrap en strijk en meet wel af,
't Vers zal glad en schrap zijn;
Vijlen en schaven, ik prijs het straf:
's Dichters werk moet knap zijn.

Deed hij het zelf al te dikwijls in onvoldoende mate. ‘De laatste hand, - ziedaar wat
haast alleen aan zijn verzen ontbreekt. Het ex ungue leonem! zegt Pol de Mont over
Dodd's werk(2). En door dit gemis aan afwerking geleek het veel meer op het werk
van een Hiel dan op het gavere werk van een Dautzenberg. Want ook Em. Hiel
kunnen wij al te vaak op slordigheid in den verschouw betrappen!
Dat ook Jan Van Beers onder invloed van Dautzenberg zich aan hexameters
waagde, en een grootere zorg aan zijn verzen ging besteden toonen we later wel in
dit werk aan(3).
Het grootst was Dautzenberg's invloed echter op zijn lateren schoonzoon Frans
De Cort en op Jan Van Droogenbroeck, zooals we reeds in vorig hoofdstuk zagen;
zij waren de groote voortzetters van zijn streven, de leiders van de nieuwe school na
Dautzenberg's dood! Volledigheidshalve vermelden we hier

(1) Heine vooral was zijn afgod; andere dichters, door hem vertaald, waren Bodenstedt, Rückert,
Platen, de drie groote Duitsche formalisten, verder stukjes van Geibel, Eichendorff, Kerner,
Dingelstedt, Freiligrath, Zedlitz, Sturm, Meissner, W. Müller en Petöfi. Onder de uit het
Fransch vertaalde stukken vinden wij er van Th. Gautier, A. de Musset, Glatigny, Mérat en
Soulary. Zooals men merkt hadden parnassiens en formalisten zijn voorkeur.
(2) G.J. DODD. Keuze uit zijn gedichten met inleidend woord van P. De Mont, Antwerpen 1924,
blz. VI.
(3) P. 152.
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nog de dichtproeven van J.-F.-J. Heremans, welke ook eenige vertalingen naar
Rückert en naar W. Müller, reeds in 1853, schreef (zie Taelverb., IX, blz. 113 en
209). ‘O zoete Moeder’ en ‘De Scherpe’. Het Nederl. lett. Jaarboekje voor 1855
bevat van hem ook twee vertalingen van ghazelen (p. 116) (de eerste in onze taal!):
een van Rückert en een ander van Platen, waaruit blijkt dat Heremans een der eersten
was om Dautzenberg's raad (om de Duitsche formalisten te bestudeeren) op te volgen
en ons, nog vóór Jan Ferguut, ghazelen te leveren, al zijn het dan slechts vertaalde!
Zooals men uit de voorgaande feiten kan opmaken, was dus het verschijnen van
de Gedichten van groote beteekenis voor de ontwikkeling van onze literatuur. Een
gansch nieuwe school werd er door geboren; in navolging van de Duitsche
dichterschool werd de vorm voortaan hoofddoel. Zoo wordt onze letterkunde, door
haar streven naar zuiveren vorm, meegesleurd door de formalistische strooming in
Europa. Dautzenberg had het dichtwerk van von Platen, Rückert, Bodenstedt, Heyse
en von Schack bestudeerd. Hij besefte welke groote rol hem ten deel viel om ook in
onze gewesten een parallele beweging in het leven te roepen.
In Engeland was een dergelijke beweging begonnen en dat reeds met Keats en
Shelley, maar die vooral met Rossetti en Swinburne haar glorietijd zou kennen.
Frankrijk, door Dautzenberg al te eenzijdig beoordeeld, zag ook rond dezen tijd een
Gauthier, een Leconte de Lisle en een Baudelaire opstaan, die althans wat de vorm
hunner gedichten aangaat, een volmaakte verfijning betrachten.
Door het voorbeeld van Dautzenberg aangespoord, richtten onze dichters hun blik
verder dan den engen horizont van de eigen streek. In de jaren, onmiddellijk na 1850,
was het getal volgelingen echter nog niet zeer groot, vooral wat stof en trant betreft.
Nochtans hebben allen, die na hem kwamen, onder oogpunt van den versbouw zijn
invloed, de eene rechtstreeks, de andere onrechtstreeks ondergaan. Het geslacht dat
volledig zijn gedachten zou deelen op gebied van dichtkunst, trad veel later op met
Pol de Mont. Deze schetst dan ook in zijn Pro Domo terecht de beteekenis van het
optreden van Dautzenberg als volgt:
‘Als men bedenkt, dat zijn eerste bundeltje, de in 1850 verschenen Gedichten
stukken behelst, die reeds geschreven waren in 1844, 1846 en 1848 - alzoo in een
tijd, waarop Ledeganck zijn ultra-romantisch Burgslot en zijne nog conventioneeler
Zinnelooze in vaak zeer stroeve en gebrekkige vaerzen en Theodoor van Ryswyck
zijne met het haar getrokken

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

101
Balladen en zijnen onnatuurlijken, bombastischen Eppenstein in even onzuivere taal
als manke rhythmen dichtte, dan weerstaat men niet aan een gevoel van eerbied en
oprechte bewondering voor den man, die zich van zijn eerste optreden af als eenen
beslisten voorstander van “de kunst om de kunst” (l'art pour l'art) als eenen gezworen
vijand van alle gevoeligheid of gezwollenheid, als eenen schranderen vriend van
schoonen eenvoud en eenvoudig schoon heeft doen kennen.’
Hoe het komt dat Dautzenberg's invloed niet zóó groot is geweest als het
wenschelijk blijkt, verklaart De Mont door het gebrek aan de geniale veelzijdigheid
van een Van Duyse, het lyrisch enthousiasme van een Ledeganck of het verleidelijk
gevoel van een Van Beers, dat de volksmassa wist te winnen; Dautzenberg was
immers te veel een kunstaristocraat wiens leuze was de kunst om de kunst te beoefenen
en die vol misprijzen schreef:
Zinge wie wil voor het gemeen, hy verlaegt zich
Nimmer zoo diep.

Toch was zijn invloed in die jaren belangrijker dan we eerst zouden vermoeden, al
vermocht hij niet de gansche dichterschaar te overtuigen! Zoo vinden we in
letterkundige bladen, jaarboekjes en almanakken van dien tijd pogingen van dichters,
andere dan de reeds genoemde, om ook in metrische maat te schrijven. De Vlaemsche
School, van 1860 (p. 129), bij vb., bevat een vertaling van De Avond, naar Schiller,
door een onbekende XXX: het schema der phalaecisch-pherekratischarchilochische
strofe (van Klopstock) is er streng nagevolgd! Volgend jaar komt er een lang
(oorspronkelijk?) gedicht, weer streng metrisch opgevat, door een zekere D.B. ditmaal,
in voor, getiteld Des Konings Gebed in den Kerker (VI, Sch. 1861, p. 95). Vergeten
we hier ook niet de letterlijk-metrische Aristophanes-vertaling, door J.-G.-H.
Wouters(1) in 1857 uitgegeven, te vermelden, onder de werken die na Dautzenberg's
bundel verschenen, duidelijk onder zijn invloed derwijze uitgevoerd werden.

De ‘Verspreide en nagelatene gedichten’
Zooals we reeds zagen werd deze bundel door De Cort bezorgd; onder de haast,
waarmee de uitgave werd voorbereid, om nog in hetzelfde jaar, toen Dautzenberg
stierf, te kunnen verschijnen, heeft de schikking wel eenigzins te lijden gehad.

(1) Aristhophanes' Wolken en Ploutos, metrisch vertaald door J.G.H. WOUTERS, Antwerpen
1857, J.B. Van Mol, XL en 146 blz., gr. in-8o.
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De in 1875 verschenen ‘tweede goedkoope uitgave’ verschilt alleen door het omslag
met de eerste(1).
Evenals het eerste bundeltje was ook deze uitgave in rubrieken onderverdeeld. Uit
de titels ervan (Buitenleven, Herinneringen aan Limburg, Natuurbeelden, Zangen
der Lente, Schilderijtjens, Liederen, Legenden en Romancen, Vlaamsche Taalstrijd,
Mengelingen, Loverkens en Gelegenheidsstukken) kan men spoedig opmaken van
welken aard de gedichten uit de tweede periode zijn. Een afdeeling voor metrische
gedichten bestaat niet meer opzettelijk, alhoewel er nog wel een paar zulke stukken
in te vinden zijn, zooals de sapphische strofen Aan Conscience en De straal der
Godheid(2), de asklepiadische van Verhevene Liefde en de disticha Bie en Wesp, Liefde
en Aan Dr..., zonder van zijn grootere gedichten in hexameters te gewagen. De
dichter, nu tot volle rijpheid gekomen, beheerscht den vorm volkomen en heeft zich
alleen nog maar deze metra gekozen, die hem best bij het karakter van onze taal
bleken te passen. De sapphischen strofen en vooral de hexameters werden door daar
onder gerekend. Sonnetten en pantoens, waarvan de eerste bundel er een paar bevatten,
komen niet meer voor evenals de meeste antieke strofen, die hij nog weinig navolgde
in zijn tweede periode. Zijn groote metrische stukken in hexameters en zijn lieve
Loverkens zijn dan als vorm, de groote nieuwigheid van den bundel. Hooger zagen
wij hoe de laatste in navolging van den onvergetelijken Hoffmann gedicht, lieve
schilderijtjes van het volksleven gaven, terwijl de eerste, in navolging van de groote
Duitsche dichters geschreven, zijn eigen jeugdherinneringen weergaven. Buiten deze
twee uitingen van vormvernieuwing treffen wij er geen andere meer aan; maar de
dichter heeft des te meer zijn stukjes, in vormen naar zijn eigen vinding gegoten,
afgewerkt en gepolijst, zoodat in heel onze Vlaamsche literatuur, wellicht geen tweede
bundel aan te wijzen valt, die als vorm zoo zuiver is als deze Nagelaten Gedichten,
en tegelijkertijd toch zijn innerlijke poëtische waarde behouden heeft. De eerste
bundel, die door zijn ongemeen rijke verscheidenheid van stukken in metrische,
rijmlooze en Nevelingenstrofen, sonnetten en pantoens, een strijdend karakter
vertoonde en een polemische beteekenis had, liet reeds doorschemeren waar de groote
kracht van den dichter, en niet zoo zeer van den formalist, verborgen

(1) Verspreide en nagelatene Gedichten, van J.M. DAUTZENBERG. Tweede goedkoope uitgave
F. Claassen (1875, Brussel, Ostende, Leipzig.)
(2) Van dit gedicht verscheen reeds in 1885 een metrische vertaling in het Duitsch, van de hand
van Gustav DANNEHL onder titel Der Strahl der Gottheit (Anthologie jungvlämischer
Dichtung, Wolfenbüttel 1855, p. 61.)
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lag; zijn landelijke tafereeltjes van Natuer en Liefde en de weemoedige herinneringen
aan zijn jeugd en aan zijn geboortestreek waren er de meest dichterlijke bladzijden
in. Nog meer kwamen deze eigenschappen uit in den tweeden bundel. In de Opdracht,
die door Frans De Cort ergens midden in het boek op een ongelukkige plaats is
geduwd, zong de dichter:
Alle bloemekens die 'k u bringe:
Bloeiden in der liefde zon;
Alle de liederen, die 'k u zinge,
Vloeiden uit der liefde bron:
Eeuwig leeft myn lied gewis,
Zoo 't der liefde maar waardig is.

En gansch het boek is doordrongen van deze liefde voor zijn streek en voor de
bewoners, de liefde voor de natuur en het leven, hetwelk hij optimistich, doch met
klaren blik bekijkt. Dat de strijdende flamingant menig stuk schreef tegen de
miskenning van onze taal en van onzen aard, en ook de Vlaamsche ezels en ossen
tot den strijd trachtte op te wekken, baart ons niet de minste verwondering, als wij
ons zijn vroegere ideeën over taal en volk herinneren: als vorm, - hoeven wij het nog
te zeggen, zijn deze strijdliederen weer van de meest verzorgde die wij bezitten. Hier
is niet meer de zielsgelukkige landelijke zanger aan het woord! Het wordt een
verontwaardigd kamper, die trots ontgoocheling en teleurstelling hoopt in de
eindzegepraal van zijn zaak. Zelfs in zijn Loverkens klinkt nog fier zijn uitdaging
tot de vijanden van onze taal op:
Ic dunck mi hoogh van adel
Met myner edele taal
Te vechten veur heure schoonheit
Wettic des gheestes stael.
U, ridders van der penne,
Daeghic ten strytperc uut.
(De Moedersprake.)

In zijn tweeden bundel verschijnt ons Dautzenberg vooral als de fijnzinnige zanger
van het landelijk leven. In zijn naïef opklinkende liederen, zijn kleurig afgewerkte
Natuurbeelden, nog meer misschien in zijn argelooze Zangen der Lente, maar vooral
in zijn Buitenleven en zijn Herinneringen aan Limburg klinkt deze bucolische toon
ons tegen, nu eens in luchtige opgewekte versmaat, dan weer in den statigen gang
der hexameters. De vertaler van Horatius blijkt hier meer en meer van een arca-
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dische landelijkheid, als die van Virgilius' Georgica, te genieten, wanneer hij in zijn
Ländlich zijn geluk uitzingt, genoeglijk rustend ‘in 't mollige groen’ en den Schepper
dankend veur het stil genotene goed. Ver van de woelige stad kronkelt zijn pad om
de stilte van te lande te zoeken.
Waar geen kommer ons drukt,
Waar in woud en warande,
Vrede en vreugd ons verrukt.

Daar geniet hij van zon en zomer en put er de kracht om zijn ballingschap in de stad
uit te houden, en hoopt er op een terugkeer naar zijn geliefd Limburg. Dat heimwee
naar zijn heerlijk Heerlen ontlokt hem de mooiste zangen zooals De Heimreize, De
Doop en het Dorpfeest; ook De Landbouw het mooie Virgiliaansche bucolicum,
alhoewel ‘aan Vlaanderen’ opgedragen, herdenkt zijn ver geboorteland. Hoezeer hij
in dien tijd de werken van den Mantuaanschen zanger in zich opgenomen had en
welke groote vereering hij voor den Latijnschen meester gevoelde, toonen de laatste
verzen van dit gedicht aan, waarin hij hem betitelt als. Virgilius eens zoo lieflijk
besnaard en zoo krachtvol. En zoo hebben wij dan in dezen tweeden bundel het
meest klassieke werk, zoo naar vorm als naar geest, dat de Vlaamsche litteratuur ons
biedt. Zijn er later misschien nog meer afgewerkte brokken door anderen geschreven,
dan was dit ciseleeren meestal ten koste van de innerlijke waarde van het werk zooals
de droge brokken van een verzenkneder als Van Droogenbroeck of het al te dikwijls
ideeënarme parnassiaansche vormwerk van een De Mont ons treffend doen gevoelen.
Dautzenberg bereikte in zijn laatste werken een hoogte als klassiek dichter, die we
na hem nog maar zelden gekend hebben, alhoewel zijn poëzie soms wel eenige
oppervlakkigheid verraadt door zijn al te groote bekommering voor de plastiek van
zijn vers, waardoor hij van het vers op zichzelf, door zijn melodische en rhythmische
bewegingen, onaangezien de uitgedrukte gedachte, een gevoel van bekoorlijke
schoonheid wou doen uitstralen. Hij, de eerste volkomen zelfbewuste vormkunstenaar,
die opkwam voor eenvoud en oprechtheid, hij die zich steeds onderschatte, waar hij
zong nooit een groot dichter te zullen worden, was het integendeel, wel door zijn
meer ontwikkelden smaak, zijn fijn esthetisch gevoel, zijn door de klassieke metriek
gelouterden zin voor rhythme en metrum en vooral door zijn rijken geest, zoo vol
van zoete herinneringen aan zijn Tempe, het heerlijke Heerlen.
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Het onthaal van de nagelaten gedichten.
De vrome daad door de uitgave van Dautzenberg's posthume werken gesteld vond
alom waardeering in deze periode van loutering van den literairen smaak(1). Onder
de besprekingen, in dien tijd geschreven, is deze van Max Rooses de merkwaardigste.(2)
Daarin waagt critucus zich aan een vergelijking van onzen fijnaristocratischen dichter
met den meer populairen Van Beers, erop wijzende hoe beide dichters woorden
gebruiken die niet in een orthodox woordenboek staan, maar dat, waar dit bij den
laatste geschiedt, wijl hij ze in den volksmond hoorde, de eerste integendeel de
uitdrukkingen die hij noodig had, zelf vormde, geleid door de bij hem alles
beheerschende rede.
‘De rede is Dautzenberg's muze, zij duidt hem niet alleen de woorden, maar ook
de stof en de beelden aan. Waar Van Beers medegesleept wordt, door zijn warm
gevoel, en nu eens lang blijft stilstaan en overweegt en overziet, en dan weer eens
breed ergens overheen stapt, daar gaat Dautzenberg altijd zijnen gerusten afgemeten
stap voort.’
Max Rooses besluit hieruit dat Van Beers veel hooger staat; wie echter is de
grootste kunstenaar, hij die zijn gevoel weet te leiden of hij die het maar uitstort in
wilde wanorde? Rooses, heeft de vergelijking van de twee dichters alleen gemaakt
voor den vorm en de taal; maar hoeveel interessanter zou zijn betoog niet geworden
zijn, indien hij ze verder had doorgedreven en het karakter van beider werk had
onderzocht! Maar dat ware minder gunstig uitgevallen voor de melancholische en
tranerige stukken van zijn Antwerpschen vriend, die later trouwens zelf Dautzenberg
zou volgen op den weg naar vormverfijning en groote metrische gedichten schrijven.

(1) De vijfjaarlijksche prijs voor 1865-1869 werd door Conscience met zijn Bavo en Lieveken
met slechts 4 stemmen, tegen 3 aan D's bundel toegekend, gewonnen. De jury bestond uit
Snellaert (voorzitter), Van Hasselt, Nolet, P. Willems, D. Delcroix en Heremans
(verslaggever). Het is misschien niet zonder belang hier het oordeel van deze jury te laten
hooren:
‘Is er bij Hiel wel eens mangel aan kieschheid, de voor een jaar ontslapen dichter Dautzenberg
bezit die in eenen hoogen graad. Taalzuiverheid, juiste bewoording, fijngeslepen en rijp
doordachte denkbeelden, edele gedachten bij warm en rein gevoel, beknopheid van stijl,
keurige versbouw, onberispelijke vormen: al deze gaven van hart en geest kennen drie
juryleden aan de Verpr. en Nag. Ged. van D. onvoorwaardelijk toe. De andere leden denken
echter die lofspraak overdreven. Stijl en taal schijnen hun bij D. dikwijls gekunsteld en dus
niet immer als een model te mogen worden geprezen. Verdient hij als versificator steeds en
onvoorwaardelijk te worden geloofd, en heeft hij als zoodanig door zijn goed voorbeeld vele
verdwaalden op den rechten weg teruggebracht zoo zijn echter de door hem gekozen
onderwerpen meermaals van belang ontbloot, zoodat menig gedicht uitslultelijk zijn waarde
aan den vorm ontleent...’
En ziedaar dus hoe de keurigste dichter niet belangrijk genoeg geoordeeld werd, zelfs post
mortem, om officieel geëerd te worden! Maar heeft men ook Gezelle om zijn Kleinmalerei
niet te veel miskend. En hoe anders staan wij in onze eeuw daar niet tegenover!
(2) Brieven uit Zuid-Nederland, Antwerpen, L. De CORT 1871; blz. 54-60.
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Over de poëzie van Dautzenberg handelend, noemt criticus ze ‘korrekt verzorgd,
kunstig, maar de losse bevalligheid, de stoute vlucht, het warme gevoel onderscheiden
haar niet’; hij moet echter daarop bekennen dat ze, daar waar hij over zijn land spreekt,
deze gebreken niet heeft, want dan zwelt den dichter ‘het hart in de kele en de kunst
wordt overheerscht door een rijk en rein dichtergevoel’. Waar echter Max Rooses
heelemaal den bal misslaat is bij zijn beoordeeling van Dautzenberg's stelsel om naar
schema's te werken. Daar bewijst hij zelf ‘het lezen verleerd te hebben’ wanneer het
gedichten geldt. Zijn bewijsvoering loopt dan ook meer dan mank, wanneer hij de
strofe van Tollens, die Dautzenberg in zijn De Grijsaard had nagevolgd, voor ‘een
eenvoudig iambische, met de gewone vrijheden dier maat’, aanzag, en Dautzenberg's
navolging een ‘miskraamd vers’ noemde. Wanneer hij deze strofe:
Koesterend laaft de zilverbron
't Kiemende kruidjen in der weiden;
Koom' nu der lente lieve zon,
't Jeugdige spruitjen lacht hun beiden,
Het schiet omhoog als struik en blom
En is alomme wellekom.

afkeurt als mislukt, dan bewijst hij maar, dat hij zelf weinig voelde voor de rijke
afwisseling in versvoeten, die Dautzenberg steeds betrachtte, en dat hij feitelijk
betreurde dat de dichter het stijf eentonig gedreun van alexandrijn en vijfvoet uit
dieprhythmischen aandrang zelfbewust had versplinterd. Het zal ons dan ook geen
verwondering baren, dat diezelfde Max Rooses, die in zijn eigen critisch proza steeds
naar opperste vormschoonheid streefde, maar die bij de dichters niet kon lijden, dat deze strenge criticus het nadien aan den stok zou krijgen met de latere volgelingen
van Dautzenberg, en in 't bijzonder met Pol de Mont en Prosper Van Langendonck.
In NOORD-NEDERLAND werd het werk goed onthaald al schreef G. Kalff later
in zijn grooter literatuurgeschiedenis (VIII blz. 714) minder geestdriftig over onzen
dichter(1). De dichter A.S. Kok, die in 1864 reeds een volledige vertaling in rijm-

(1) W.J. HOFDIJK (Gesch. Nl. Lett., 7e druk 1886, 's Gravenhage), schrijft o.m. op blz. 356 (en
stelt er zich zelf zedigjes nevens): ‘In het Zuiden vond de ballade - in het Noorden bijna
alleen nog door W.J. Hofdijk beoefend - zoowel als het levendig lied een zanger in J.M.
Dautzenberg, die, bevallig van talent, grootelijks ophad met zuiverheid van vorm maar in
diepte van gevoel moet achterstaan voor J. Van Beers... en voor A. Snieders, die in poëzie
zoowel als in proza, soms door sombere tonen innig weet te ontroeren.’
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looze metrische verzen van vijfvoetige iamben van Dante's Divina Comoedia had
laten verschijnen, - vertaling, die metrisch slechts overtroffen werd door de latere
overzettingen van Hacke van Mynden en deze van Joan Bohl, die in
endecasyllabische terza rima gesteld waren - deze dichter dus, leverde in De Gids
(1870 VI blz. 191-200) een beoordeeling over den bundel waarin hij aanstipte dat
‘in weerwil van zijne gebrekkige taal, hier en daar, zich de meeste zijner
voortbrengselen door een ongemeenen rijkdom van versificatie, hier en daar kunstig
zelfs, door een buitengewoon zangerige en zoetvloeiende maat en makkelijke
woordenspel onderscheiden’.(1) Deze ‘gebrekkige taal’ is natuurlijk te wijten aan
Dautzenberg's stelsel van verbuigingen en vervoegingen en aan germanismen die
hier nochtans in kleiner aantal voorkomen dan in den eersten bundel. Verder wijst
Kok er op hoe Dautzenberg met zijn gedichten, behalve dan deze aan den taalstrijd
gewijd en zijn gelegenheidstukken, zich boven het wroeten van zijn tijd heeft weten
te stellen.
‘Verzen als de zijne kunnen in alle tijden geschreven worden. Een afspiegeling
van den tijd, waarin zij ontstonden, zoekt men er te vergeefs in. Noch de zegeningen,
noch de worstelingen, het lijden en strijden dezer eeuw vinden bij hem een weerklank.’
Wat Kok hem als een gebrek verwijt is misschien juist een groote eigenschap van
het werk van den dichter: zijn scheppingen zijn van en voor alle tijden(2)!
Ook in DUITSCHLAND werd de bundel zeer goed ontvangen. Zoo vinden we in
het Juninummer van het Magazin für die Literatur des Auslandes (herausgegeben
von Joseph Lehmann 77r Band p. 364 Berlin, in een ongeteekende kritiek,
waarschijnlijk echter van Lehmann zelf, die ook tevoren het overlijdensbericht van
onzen dichter had gepubliceerd en zich daar-

(1) Uit de lange critiek halen we nog volgend oordeel: ‘Hij doet zich ln zijne gedichten kennen
als een man die het goed meent, die ingenomen is met het teedere kindergeloof en tegelijk
verdraagzaamheid predikt: die de vrome volksgebruiken en den eenvoud der volgzame
menigte eerbiedigt en er zich goed in thuis gevoelt, die bijgevolg met de verlichting niet
hoog wegloopt daar zij wel eens wat ondeugend kan zijn; die het met de volkomen scheiding
van Kerk en Staat niet al te best vinden kan; die overigens niet zoo heel streng wil zijn maar
van vroolijke scherts en een hartelijken dronk houdt...’ Als beste stukjes uit den bundel
worden dan De Spin, Koffieliedjen, Weduwe en Kind, en Laat rusten uwe Braven overgenomen.
(2) W.J. HOPDYK (Gesch. der Nl. Lett., 7e druk, 1886, 's Gravenhage), blz. 355 schrijft o.m. (er
zich zelf met zedigheid bovenstellend): ‘In het Zuiden vond de ballade - in het Noorden bijna
alleen nog door W.J. Hofdyk beoefend - zoowel als het levendig lied een zanger in J.M.
Dautzenberg, die, bevallig van talent, grootelijks ophad met zuiverheid van vorm... maar in
diepte van gevoel moet achterstaan voor J. Van Beers... en voor A. Snieders, die in poëzie
zoowel als in proza, soms door sombere tonen innig weet te ontroeren.’
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in zelfs de moeite getroost had een paar strofen uit De Dichter(1) metrisch te vertalen:
‘Zwei Vorzüge sind es namentlich, die sich in D's Dichtungen geltend machen:
er hat ein scharfes Auge für die Landschaften seiner Heimat und ein warmes Herz
für deren Bewohner. Er geht aber in dieser Sentimentalität mitunter etwas zu weit,
so dasz man ihm hier und da die eigenen Worte zurufen möchte:
Maar smacht niet in ijdle minneklacht.

Die zweite Hälfte der Dichtungen hat in dieser Bezichung einen männlicheren
character... De Vernedering der Vlamingen ist ein Schmerzenschrei, der dem Dichter
aus der vollen Tiefe der Seele kömmt...’ Verder worden dan door criticus de
vormbeheersching en de Loverkens met hun 15e eeuwische stemming geprezen.

Latere beoordeelingen
Onder diegenen, die over den dichter en zijn werk schreven, vermelden wij Pol de
Mont en Arnold Sauwen, welke ieder een inleiding tot een bloemlezing uit zijn
dichtwerk schreven. Zij traden voort op het pad, dat Dautzenberg voor hen gebaand
had; hun oordeel is dan ook uit den aard der zaak zelf ten voordeele van het boek en
zijn strekkingen, en blijft hier buiten beschouwing. In 1911 schreef Aug. Vermeylen
in Vlaanderen door de Eeuwen heen.
‘Het mag niet ontkend worden, dat zijn gevoel soms niet meer is dan smaak, keuze,
en niet het onderwerp in al zijn schakeeringen bepaalt: die poëzie is niet altijd vrij
van eenige humanistiche gladheid. Maar zelfs in haar zwakkere uitingen bracht ze
nog een knapheid en lenigheid van het vers, en een behoefte aan schoonheid, aan
kunst, die waarlijk niet overbodig waren. En waar ze innigheid aan schoonheid paart,
behoort ze tot het allerbeste wat we, uit dien tijd, den modernen lezer nog mogen
voorleggen.’

(1)

Rein von Herz und Gemüth, wie ein Kind unschuldig
Stets für's Sohöne nur schwärmend, ein Freund der Wahrheit,
Froh'n Muth's lächelnd der Welt, sei
Wer sich zum Dichter erkühnt.
Wer's ursprüngliche Kleid unbefleckt bewahrt hat
Auch vom schimmernden Staub der die Menge hinzieht
Der darf kühn aus dem Herzen
Singen vor Niedern und Hollen.
Joseph LEHMANN.
Mag. f.d. Lit. des Ausl. 75e Band. 1869, p. 109 (März).
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Als we dit oordeel van Vermeylen plaatsen naast dat van zijn vriend Van Langendonck
over Dautzenberg's medewerker Pr. Van Duyse(1), waarin deze als ‘virtueel’ de grootste
lyrieker der Nederlandsche letterkunde na Vondel genoemd wordt, dan merken we
hoe de luidruchtige Van Nu en Straksers een ineerherstelling van de twee vrienden
tegen onrechtvaardige verguizers hadden ondernomen en dan stellen we meteen vast
hoe de metrische vormbeweging van Dautzenberg doorheen de Dicht en Kunsthalle
groep, nog nawerken bleef in den heropbloei van de dichtkunst der jaren '90.
In 1907 schreef P. Tack in De Herleving der Ned, Lett. sedert 1930 in Vlaamsch
België (blz. 29) minder gunstig over het formalisme van Dautzenberg, alhoewel hij
moest erkennen dat het ‘eerbied inprentte voor het kleed der gedachte en de middelen
verrijkte om zich dichterlijk in het Nederlandsch uit te drukken.’ Bij D. had echter
‘de studie den dichter gedood. Zijn beste oogenblikken beleeft hij wanneer hij de
Vlaamsche snaar tokkelt of het rustig buitenleven in de omstreken van zijn
geboortedorp bezingt.’ Dus was de dichter toch niet door de studie gedood? Deze
verzen dateeren immers uit zijn latere periode!
Karel Van den Oever, in ‘Over en rond J.M. Dautzenberg, eene inleiding op zijne
verhouding tot de Vlaamsche Letterkunde in zijn Kritische Opstellen, teekent aan
dat Dautzenberg's verzen uitgelucht zijn van de zware rederijkersatmosfeer die in
zulke jaren de dichterlijke gevoelens uitzicht en verwording bemoeilijkte; de sierlijke
afgemeten verhoudingen der grieksche metrums staan nu door zijn verzen op den
veegen hemel van Vlaanderen uitgelijnd als de luchtige arcaden eener helleensche
zuilenrij, de oud-nederlandsche matrijzen en middeleeuwsche woordkeur werden
door hem op zulke wijze gehuldigd dat de ongekunsteldheid der aandoening en de
eenvoudige aanwending der uitdrukking deze der oorspronkelijke
middelnederlandsche gedichten naar vorm en inhoud dichtbij komt of evenaart.’
Door deze kritiek althans werd het ongunstig oordeel van een Kalff over de
Loverkens verworpen(2) en de wezenlijke waarde van het werk in een helder daglicht
gesteld.
Wat Dautzenberg op den duur wel miste, dat was dien kinderlijken eenvoud
waarnaar hij zoo trachtte. Dat dit niet anders kon zijn, toont ons best Paul Hamelius
in zijn reeds ver-

(1) Zie Herleving der Vl. Poëzij (Pr: VAN LANGENDONCK: Werk blz. 195).
(2) ‘Dautzenberg stelde zich tevreden met een paar oude vervoegings- buigingsen
spellingsvormen; dat hij noch den geest noch de taal der oude liedekens weergaf, besefte hij
blijkbaar niet.’ Kalff-Gesch. Nederl. Lett. VII, blz. 714.
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melde critiek aan; hij wijst er op welke groote rol de beredeneering in al het doen en
laten van onzen dichter speelde, maar ‘C'est la réflexion même qui le ramène à la
simplicité naturelle qu'il vante d'autant plus qu'il l'a perdue. Il tente de la regagner
par un retour aux idées primitives, mais n'acquiert ainsi qu'une naïveté imitée.’
Was Hamelius' oordeel over het eerste bundeltje niet al te geestdriftig, voor de
Nagelaten Gedichten is hij een en al bewondering ‘... le second recueil de poésies
de Dautzenberg est aussi énergique et pittoresque que le premier était terne et indécis.
Chaque idée abstraite s'y revêt d'un petit tableau qui, souvent, la fait deviner sans
l'exprimer. Nulle distinction de genre: images et pensées s'y entrecroisent et s'y
confondent dans une impression complexe mais toujours harmonieuse.’
Met Dautzenberg acht Hamelius de periode van letterkundige rijpheid in ons land
aangebroken, daar deze dichter het ‘speeltuugh edel’ dat de taal was, leniger en
plooibaarder had weten te maken en hij door zijn persoonlijken geest de klaarheid
en het schilderachtige van een realist in stukken als zijn Heimreize bereikte. Hierdoor
zou zijn invloed op het later geslacht zich vooral laten gevoelen!

Invloed van zijn poezie op latere dichters
Bloei van het formalisme
De onmiddellijke inwerking van Dautzenberg op zijn schoonzoon, Fr. De Cort, en
op diens vriend, de Vlaamsche miniatuur-Rückert Ferguut, evenals den invloed op
andere tijdgenootelijke dichters als Wouters, Palmers, Heremans, Dodd en Van Beers
toonden wij reeds hierboven genoegzaam aan. Dat ook vriend Nolet(1) door hem tot
het schrijven van metrische en van rijmlooze verzen bewogen werd is bekend; zijn
gedichten na de kennismaking met Dautzenberg geschreven, steken dan ook (als
vorm) gunstig af tegen de vroegere. In later jaren zou Nolet de vormbetrachtende
dichterschaar aanmoedigen en in de ‘Dicht- en Kunsthalle’ -periode met Van
Droogenbroeck zoo wat de rol van proeflezer en metrisch raadgever vervullen. Zijn
latere Poëzy- en Lettercritiek (1884) bevat eenige stukken, door hem aan eenige
gekende formalisten als J. Bohl, S. Daems, H. Swarth en Pol De Mont opge-

(1) Over Nolet's Gedichten (2 dln. in-8o, Brussel, Kiessling 1859) schreef Dodd het volgende:
‘Peu d'écrivains sont à tel point maître du mécanisme de la langue et des vers. Et bien qu'on
puisse ne pas partager les opinions politiques de ce poète, on est forcé d'admirer la facture
de chaque strophe...’ (Revue trimestrielle tome 25, p. 363-379.)
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dragen. Zijn betrekkingen met Hilda Ram werden door E. Vliebergh aangewezen(1).
Een ander tijdgenoot van Dautzenberg, echter veel jonger dan deze, was de
romantische Em. Hiel, die veel overeenkomst met Pr. Van Duyse, zijn stadgenoot
vertoonde en evenals deze Dautzenberg's invloed zou ondergaan. Vriend van Frans
De Cort, wien hij in zijn Loverkens een stuk opdroeg (nummer 4 van Gezonken
Starren), en van Ferguut, wiens Makamen hij bij het publiek inleidde (Nederl. Tijds.,
1864, blz. 315) hield hij zich een tijd in 't bijzonder bezig met prosodie en schreef
zelfs een nooit uitgegeven verhandeling over. ‘De grondregels der prosodia of
silbenmeting in de Nederlandsche spraak.’ Formalistische proeven bleven dan ook
niet achterwege. Had hij reeds in 1859 in zijn Loverkens een triolettenkrans
geschreven, in 1868 kwamen er andere voor in zijn Gedichten (namelijk op blz. 17,
18, Brave Lieden). Bij de lezing van zijn verzen bemerkt men al spoedig welk een
knap virtuoos hij is op gebied van klank en rijm. Dat hij zich ook eens aan een
makame(2) waagde, verwondert ons geenszins, in aanmerking nemende zijn
hoogervermelde inleiding tot deze van Ferguut. Het hoogtepunt van zijn vormwerk
bereikte hij echter in een stuk, waarvan het parallelisme in vorm en eind, aanvangsen binnenrijmen waardig is nevens de ingewikkeldste stukken van Ferguut te staan;
wij bedoelen zijn stukje Dood (Gedichten, blz. 59). Hiel is hier dus wel degelijk een
formalist! Hoe doet ons nu echter zijn brief aan Th. Coopman, geschreven ter inleiding
van diens Gedichten en Gezangen(3), ontstellen! Daar heet het immers:
‘Geestesvoedsel, hartverkwikking, opbeuring heeft ons volk noodig. Die opbeuring
worde het edel doel aller jonge mannen, aller jeugdige dichters! Dit doel bereikt men
niet door zoutelooze liflafferijen, oostersche spitvondigheden in ritornellen, terzinen
of ghazelen gedraaid en gewrongen, en nog minder door slijmpoëzieën waar al wat
ziek, kreupel en blind is opgehemeld en ter gedurige aanbidding wordt uitgestald
(blz. 11) en een paar bladzijden verder:
Diep ellendig vind ik het, vriend, wanneer ik liefhebbers zie, want dichters zijn
het niet, die Grieksche dichtvormen gebruiken’ waarop hij eigenwijs tot Coopman
zegt:
‘Gij hebt getracht den aard te doorgronden van onzen stam, en in eigene vormen,
overeenkomstig met ons taaleigen, uwe liederen gezongen.’

(1) Hilda RAM: Schetsen, Novellen en Vertellingen, met een inleidend woord van Adv. E.
VLIEBERG (Roeselaere, J.A. De Meester, 1903).
(2) In den Grond, lyrische Makame (zie Een laatste zonnestraal).
(3) Th. COOPMAN, Gedichten en Gezangen (Antwerpen, Delamontagne, 1879, met inleiding
door Em. Hiel.

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

112
Doen wij nu Coopman's bundeltje open, zoo vinden wij daar een stuk, precies in
pherecratisch-glyconeïsche versmaat gedicht(1); maar dat is misschien voor Hiel geen
Grieksche maat!
Coopman was een dichter, die een groot gemak van schrijven had, wat hem wel
eens tot buitensporigheid leidde, zoowel wat stof, maat en vorm betreft, alhoewel
hij steeds naar zuiveren vorm streefde, zooals zijn Stem uit het Verleden, waar wij
hooger op doelden, nevens zoo menig ander stukje van zijn hand, voldoende
aantoonen.
In 1870, dus één jaar na het verschijnen van de Nagelaten Gedichten, zag Willems'
Heiland, een lang gedicht in hexameters, het licht. Deze Willems, een onderwijzer
die meegewerkt had aan De Toekomst en reeds in 1864 een metrische vertaling van
Goethe's Hermann und Dorothea had gemaakt, die prosodisch niet heelemaal
onberispelijk was, had op raad van Dautzenberg Chr. Heyse's Prosodia bestudeerd.
Volgens Ferguut nu waren de hexameters van Willems weer niet van een onbesproken
zuiverheid, en daarom schreef hij in de Toekomst (1870, blz. 495) een artikel Over
den Bouw des Hexameters in het Nederlandsch. In de anticritiek van Willems (blz.
551) werd Heyse's Prosodia als basis genomen, waardoor de schrijver zich heelemaal
op Dautzenberg's standpunt plaatste. Willems, die Jan Van Beers op de
Normaalschool, en Dautzenberg in ‘De Toekomst’ als leermeester in de dichtkunst
had, beoefende buiten den hexameter en het distichon nog andere vreemde
dichtvormen zooals het rondeau (Lief en zacht schijnt onverwacht).
De in 1872 verschenen bundel Eerstelingen, van V. Van de Weghe (Antwerpen,
L. De Cort), in doorgaans vloeiende verzen geschreven, welke echter niet altijd
prosodisch feilvrij zijn, bevat ook eenige goedgeslaagde metrische stukjes die
aantoonen dat hij eveneens door de metromanie aangetast was. Onder al de dichters
echter, die zich onder Dautzenberg's invloed op de vormverfijning toelegden, blinkt
Servatius Daems(2), de Norbertijner-kanunnik van Tongerloo, vooral uit, doordat hij
zich in al zijn werken als een volbloed formalist liet kennen; niet alleen van den
klassieken versbouw, dien hij metrisch

(1) Stem uit het Verleden, blz. 28 van den bundel). Het stuk is nagenoeg metrisch zuiver; slechts
de derde regel van de vierde strofe is het niet. Deze strofe ervan is:
Vaak wen droeve gedachten
't Voorhoofd rimpelig maken,
Wenken lachende beelden
Uit den vroegeren tijd me toe;
(2) S. DAEMS schreef in zijn Sprokkelingen, blz. 196 (Aelst, De Seyn, 1902, een belangwekkende
studie over F. Willems.
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onberispelijk in zijn Gedichten(1) wist toe te passen, - hexameters, vijf- en zesvoeters,
sapphische strofen en andere metrische schema's komen er in voor! Maar ook van
onze middelnederlandsche prosodie hield hij oneindig veel! Zijn Suverlike Liedekens
in ouden trant getuigen daarvan en geven blijk van zijn grondige kennis van de
middelnederlandsche taal. In de talrijke aanteekeningen, bij zijn verzen gevoegd, gaf
hij uiting aan zijn bijzondere bekommering voor den keurigverzorgden vorm; samen
met Van Droogenbroeck en Nolet is hij de raadgever van menig dichter geweest,
o.a. van Hilda Ram, voor wier bundel Gedichten hij na haar afsterven een biografische
inleiding schreef(2).
Dat Arnold Sauwen eveneens den invloed van Dautzenberg's streven en werken
heeft ondergaan staat boven allen twijfel vast. Ook is het geen toeval dat het eerste
bundeltje Langs de Maas, een kwatrijn van zijn streekgenoot als motto op het titelblad
draagt. In 1860 geboren was hij van het geslacht, dat na Dautzenberg optrad in de
N.D.K.H. waarin ook Coopman en Delamontagne, en later Pol de Mont, als leiders,
Pr. Van Langendonck, Dodd, Antheunis en Ferguut als voornaamste medewerkers
hun bijdragen leverden. Sauwen, die een stille in den lande was, nam geen deel aan
de literaire twisten, die de toenmalige letterbent verdeelden, maar zong zijn rustieke
zangen in vollen vrede uit, tredend op het pad van den klassiek geschoolden zanger
van Natuer en Liefde. Zijn bundels zijn dan ook in den geest van zijn voorgangers
geschreven en bezingen het lachende Limburg; als vorm kiest hij hexameters(3),
rijmlooze verzen, accentverzen (zelfs een stukje in oude taal), sonnet, rondeel en
ritornel. Nog vóór Sauwen had de luidruchtig-stormende De Mont, in 1879, in zijn
Rijzende starren en Gedichten en meer nog in zijn Fladderende Vlinders (1886), ons
met parnassiaansche kwistigheid verzen geschonken, waarin oude en nieuwe, eigen
en vreemde in bonte warreling dooreenwemelden. Door de bekroning van zijn
Gedichten in den vijfjaarlijkschen wedstrijd kwam hij met één slag in algemeen
aanzien; hij werd het hoofd van de formalistische school, die voorttredend op
Dautzenberg's spoor werd

(1) Gedichten van Fr S. Daems, Norbertijner-kanunnik regulier der Abdij van Tongerloo. Brugge 1879, 200 blz. in-8o.
(2) In zijn Gedichten (blz. 110) spreekt hij over de ‘ellendige Fransche prosodie’ ter gelegenheid
van zijn stuk De Wolven van Premonstreit en wijst op den heilzamen invloed van Dautzenberg
op de onze: ‘Ook de Nederlandsche prosodie was zoolang het spoor bijster doch heeft in
deze laatste jaren grootendeels met den eentonigen koekoekszang afgebroken. Geen leven
zonder rhythmus!’
(3) Nog onlangs verscheen in zijn Uren van Eenzaamheid (Antwerpen 1920) een lang gedicht
in hexameters: Zander de Bywolf.
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geleid door Van Droogenbroeck en nu door de Mont in de banen van den Franschen
‘Parnasse contemporain’ werd gestuwd. Zijn invloed op H. Swarth en H. Ram in
dat tijdperk had voor gevolg dat ook deze weldra voor zijn beginselen gewonnen
waren en zich aan allerlei proeven op prosodisch gebied waagden. De eerste gaf ons
in hare Eenzame en Blauwe Bloemen menig metrisch stukje in sapphische strofen,
terzinen, maleische dichtvorm en sonnetten in welken vorm later bijna al haar werk
zou gegoten worden; de tweede, helaas, al te jong gestorven, onder leiding van De
Mont, Daems, Van Droogenbroeck en Nolet, bekwaamde zich meer en meer op
metrisch gebied en schreef rijmlooze verzen en metrische strofen, ook terzinen en
sonnetten, en dichtte zulke uitstekende anapestische tetrameters in haar Verhuizen
dat een Nolet zelfs zich ‘haar hoogschattenden tetrameterleerling’ noemde en het
betreurde, dat geen vrouw in de Kon. Vl. Ac. zitting kon hebben! Zij, evenals H.
Swarth, dweepte met het dichtwerk van Dautzenberg(1) en erkende hem als haar
meester.
De meeste dichters, die in de Dicht- en Kunsthalle schreven, waren gewonnen
voor het formalisme; dat niet allen echter even vurig als De Mont optraden, is te
begrijpen als men nagaat hoe ver De Mont zijn lettervrienden vooruit was door zijn
buitengewone kennis van de uitheemsche literatuur. Dat de aanval op de heele
formalistische beweging het eerst tegen hem gericht zou zijn, was zeer natuurlijk.
Max Rooses, dien we al in zijn critiek op Dautzenberg's Nag. Ged. tegen het
vormzoeken zagen te velde trekken die ook Em. Hiel voor zijn Gedichten en later
Fr. De Cort voor hetzelfde vergrijp op de kneukels had getikt (zie Schetsenboek, blz.
182 vlgg. en 227 vlgg) liep nu driftig storm tegen alle formalisme in zijn artikel De
jongste richting in de Z. Nl. letterkunde (De Gids (1883) gevolgd door een critiek
op de Fladderende Vlinders, van Pol De Mont, waarin hij den draak stak met diens
pantoen Komt me en met zijn vormzoeken in het algemeen. De Mont antwoordde
met een vlammend Pro Domo (N.D.K.H., 1888) waarop Rooses: ‘Nog eens over de
jongste richting in de Nl. poëzie’ (N.D.K.H., X, 1888) schreef en voet bij stek hield.
Daarop kwam dan Van Langendonck zich bij De Mont scharen en bewees in zijn
Vlaamsche Parnassus ironisch, dat Rooses zelf in zijn kunstcritiek een overtuigd
formalist was. De onbehendige aanval van Rooses had slechts de rangen van de
formalisten versterkt. De beweging na de V.N.S. beweging nog

(1) Sprekende over de gedichten van Rodenbach zegt H. Swarth o.a.: ‘Avond is schoon als de
gedichten van Dautzenberg!’ NDKH XI Jg., p. 358.
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een tijd gaande blijven, om tegen het einde van de eeuw voor goed op te lossen in
de strekkingen, door de V.N. Sers in het leven geroepen.
Om een overzicht te krijgen van wat in de jaren der N.D.K.H. aan formalistisch
werk werd gedaan, noemen wij hier eenige der voornaamste dichters en hun werk
in dien zin geschreven. Vergeten wij vooreerst niet dat Fr. De Cort had beloofd aan
het tijdschrift mede te werken, maar dat hij bij het verschijnen van het eerste nummer
reeds overleden was en dat Ferguut regelmatig bijdragen instuurde, zooals Over den
bouw des Hexameters, naar aanleiding van H. Swarth's Hannes en Rika (N.D.K.H.,
XI, Jg., blz. 188). De Cort en Van Droogenbroeck vormden als de verbindingsschakels
tusschen den overleden Dautzenberg en het nieuwe tijdschrift. Over Coopman's
formalistisch werk spraken we reeds hooger; Delamontagne en Antheunis, minder
verfijnd dan Dautzenberg en minder gezocht dan Van Droogenbroeck, onderscheidden
zich toch als keurige vormbeheerschers; beiden deden ook aan het dichten van stukjes
in middelnederlandschen trant en taal; de laatste schreef daarenboven de reeds
algemeen in gebruik gekomen hexameters en disticha. Pr. Van Langendonck, die
in zijn kritieken en artikelen partij koos voor de formalistische beweging, gaf in zijn
eigen werk daar natuurlijk blijk van; van hem hebben wij stukken in accentverzen
(En 'k ging, Mei 1892), sapphische strofen (Ontwaking) en het metrische Naar
Linkebeek (1891) naast zeer mooie sonnetten, waarvan een zelfs (Leier und Schwert)
een kwatrijn van Rückert als motto heeft. Al deze stukken zijn vóór 1893 door hem
gedicht. Later zou hij nog in hoofdzaak sonnetten schrijven.
Pol Anri was ook een van de geestdriftige jonge formalisten wiens eerste werkje
(Blauw en Grauw, 1886) allerlei proeven bevat van sonnetten, rijmlooze jamben (Te
Huis), sapphische strofen, ritornellen (Vervoegen), een madrigaal (Het Nieuwe Jaar)
en zelfs een ghazele (In de ouderwetsche Keuken).
Ook Leonard Buyst deed zich in zijn Licht en Schaduw (1888) als een waardig
leerling van Van Droogenbroeck kennen, doch hij bezat meer dichterlijken gloed
dan zijn meester: sonnetten, vijfvoetige rijmlooze jamben (In de Fabriek), hexameters
(De Grootvader) en zelfs een pantoen (Vertrouwen) treffen wij in het bundeltje aan.
Lode Mercelis, wiens eerste bundel, Natuur en Hert, we hier onbesproken laten,
toonde in De Kempische Harpe, 1889, hoezeer ook hij zijn leermeester Ferguut
navolgde: zijn hexameters waren nagenoeg zuiver; verder schreef hij zeer goede
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disticha (Geloof), en anapestische tetrameters (De Kranen, Kennissen uit de
Kinderjaren), doch minder keurige sapphische en alcaïsche strofen (De slapende
verpleegster, De Kempen, Bede), mislukte ghazelen (Nacht), maar zeer mooie
pseudoritornellen (Geurig en Fleurig).
Bij Isid. Albert vinden wij in zijn Herfstnevelen (1894) eveneens keurige sonnetten,
pantoens (Afscheid), ritornellen, rondeelen, villanella's en hexameters (Cassandra).
Richard de Cneudt, nog op normaalschoolbanken, gaf in zijn Gevoel en Phantazie
(1895) reeds heel wat blijken van vormbeheersching in zijn sonnetten, sapphische
strofen (Een regenachtige Dag, Het liedje van Grootmoeder), asklepiadische strofen
(Klein Zwitzerland), terzinen (Mijn Vlaanderen), ritornellen (O Liedje mijn), de
ghazele (Ik heb di gansch), trioletten (Een woordeke) en zijn vijfvoeters en rijmlooze
jamben (Illusia). Als eersteling van zulk een jong dichter was het werk alleszins
merkwaardig; het was, midden de broeiende Van Nu en Straks beweging, een krachtige
doordrijven van de formalistische beginselen; dat zoeken naar schoonheid door
aanwending van allerlei gezochte vormen duurde bij hem echter niet lang: evenals
Van Langendonck en H. Swarth het formalisme verlieten, nadat zij hun beheersching
over de poëtische taal volledig hadden gekregen en nog slechts in hoofdzaak sonnetten
dichtten, zoo ook evoluëerde De Cneudt. Zijn volgende bundels, Van Dichterleven
1898, Wijding 1902, Naar lichtende Wegen 1912, en De Stille Bloei bevatten nog in
hoofdzaak sonnetten; naar metrische schema's of exotische vormen wordt niet meer
gearbeid.
Een laatste opflakkering beleefde het formalisme nog in Pol De Mont's Zingende
Vogels waarin het dichtergeslacht van rond de jaren 1890, zoowel uit het Noorden
als uit het Zuiden, bijdragen leverde. Als zuiver formalistisch werk, mogen de
ritornellen van C. Magerman, P.A.M. Boele van Hensbroeck, Pol De Mont en Ferguut,
de villanella van Edw. Coremans, de ghazelen van De Mont en Ferguut, de rondeau's
van Withaegens, de accentverzen van Edw. Koster, de disticha van G. Antheunis en
de hexameters van J. Winkler Prins, evenals de talrijke sonnetten van de meeste
dichters aanzien worden. Dit was dan de oogst, dien Pol De Mont in zijn eerste reeks
van 1891 had weten te vergaren! Wanneer de tweede serie Zingende Vogels moest
verschijnen, was inmiddels Van Nu en Straks gesticht, waardoor het legertje
aanhangers van De Mont zienderoogen verkleinde; de tweede bundel bevatte dan
nog slechts in hoofdzaak, buiten De Mont's eigen verzen, Noord-
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Nederlandsche bijdragen, zoodat hij voor onze Vlaamsche literatuur niet meer dat
belang had, hetwelk we aan den eersten mogen hechten.
Ietwat later dan strikt chronologisch wenschelijk ware behandelen we thans twee
dichters, die door den aard van hun werk overigens een gansch bijzondere plaats in
onze poëzie bekleeden, we bedoelen Dr. Am. De Vos en J.M. Brans.
De eerste, beter onder den deknaam Wazenaar bekend, verdient deze plaats met
zijn bundel In de Natuur, deels in verzen en deels in dichterlijk proza opgevat. Ook
deze dichter heeft zijn leven lang tegen sleur, stijfheid en onnatuurlijkheid van
uitdrukking gekampt! In zijn streven om zijn eigen indrukken zoo keurig en zoo juist
mogelijk weer te geven verraadt hij dan ook zeer dikwijls een buitengewone
bezorgdheid voor den vorm van het kunstwerk. Hoe rijk afwisselend is bij hem vaak
metrum en rhythme! We denken hier aan verzen als deze van zijn Idealen (1893)
waarvan de aanhef b.v.b. opklinkt in een rijke afwisseling van versvoeten, zooals
Dautzenberg ze vroeger zoo graag betrachtte. Hoor slechts dat rhythme!
Als overmachtige moedwil u tergt en martelt
Of de ramp u bestormt met heur plagendrom,
Bedrukte, verdrukte, wijk dan, tot schuiling
In der ziele zalig heiligdom...

Een heel andere uiting van formalisme is het rhythmische proza van den tweede. Zijn
Gedichten in Proza (1891) en zijn Wilde Rhythmen, Tamme Verzen worden met een
polemische bedoeling geschreven, vooral de eerste bundel; dat blijkt immers reeds
duidelijk uit de Belijdenis, welke de dichter het werkje liet voorafgaan! Daarin heet
het: ‘Eene noodlottige liefhebberij heeft enkele Nederlandsche schrijvers in den
laatsten tijd aan het lijmen van metrische proeven gebracht (Cd Busken Huet) Desniettemin werd de daemon der verzoeking vaardig over mij en wat ik ook gebeden
hebbe: Et ne nos inducas in tentationem, ik bezweek.’
Het voorbeeld van Brans heeft echter weining of geen navolging in onze Vlaamsch
literatuur mogen ondervinden.
In het Noorden was een parallele beweging aan gang, die nochtans niet zoozeer op
Dautzenberg dan wel op Potgieter en Vosmaer terugging. Hoe hoog hun streven,
vooral dat van de laatste, in het Zuiden gewaardeerd werd, getuigt De Cort's
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geestdriftige critiek over de ‘Londinias’(1). In Holland zelf dan was een gansche
plejade dichters opgestaan, wier hoogste bekommernis de vorm werd. Onder hen
vermelden we J. Bohl met zijn Canzonen en zijn Dantevertaling, Soena Rana welke
in een aanteekening op zijn ‘Nieuwe Gedichten’ hevig uitvaart tegen den silbenteller
J.-D. Van der Plaats en zelfs het accentvers verkoos, Cosman met zijn pantoens
Hofdyk met zijn in hexameters geschreven ‘In 't Harte van Java’ (1881), Burgersdyk
met zijn rhythmische vertalingen uit de classieken en uit Shakespeare, Edw.-B. Koster
met zijn in metrische verzen gedichte Niobe, alsook het werk van Fiore della Neve,
en de eerstelingen van Waalner en Couperus.
De reactie die de Nieuwe Gidsers tegen de voorafgaande dichterschool op touw
zetten gold minder het formalisme, - zij allen toch waren vergoddelijkers van den
mooien vorm, zooals het groot aantal sonnetten, terzienen en andere kunstige
versvormen door hen gebruikt, voldoende aantoont - de strijd ging meer tegen de
verouderde en valsche beeldspraak en tegen het emotie-arme versgeknutsel dat voor
ware poëzie moest doorgaan. ‘De vergoddelijking van de Poëzie is de grondtrek van
de dichters die hier (en niet enkel hier) omstreeks 1880 optraden’. (A. Verwey.
Inleiding tot de Nieuwe Nl. Dichtkunst, blz. 12). Ook de Hollandsche dichterschool
van 1880, evenals de latere Van Nu en Straks beweging in Vlaanderen zou doen,
wou de dichtkunst naar den inhoud, en niet zoo zeer naar den vorm, op een hooger
plan brengen. Het instrument, de dichtertaal, die door de formalisten zooveel rijker
was gemaakt bleef onaangeroerd en moeilijk zouden wij ons den huidigen
literatuurbloei kunnen indenken, zonder de voorafgaande vormbeweging.
Hebben wij in het voorgaande aangetoond hoe Dautzenberg de geestelijke
wegbereider mag genoemd worden van onze Vlaamsche formalistische dichterschool,
die weelderig-pralend bloeide tot diep in de jaren '90 bewijzen van groeikracht
gegeven heeft, en wier proefnemingen op metrisch gebied zoowel als de tallooze uit
den vreemde door haar ingevoerde vormen onze dichterlijke taal stellig heel was
buigzamer, rijker en krachtiger hebben gemaakt, zoo moeten wij toch verklaren dat,
hoe

(1) ‘Zoo mijn voortreffelijke vriend Léopold eenen vinger van zijn rechterhand wil geven om
De Genestet het genoegen te verschaffen een enkel vers uit Van Droogenbroeck's Zonnestralen
te lezen, wat zou ik er dan wel moeten voor over hebben, om Dautzenberg het genot aan de
hand, of liever aan de ziel te doen, een heel gedicht in form op hunne pooten staande
hexameters van eenen Noord-Nederlandschen poëet te bewonderen? Ja! daar zou de op
kunstige vorm verliefde Dautzenberg vreugde aan beleefd hebben aan die Londinias’. (Toek.
1874, p. 140.)
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groot ook de weldaden van deze vormbeweging geweest zijn, wij het stelsel zelf niet
meer als dusdanig kunnen aanvaarden. Het gaat immers niet aan een zorgvuldig
gekozen stel metra als voldoende te aanzien om elk gevoel passend te uiten; we
herhalen het, de Dautzenbergsche princiepen hebben een heilzame en broodnoodige
vormvernieuwing in onze poëzie gebracht en zoolang het stelsel als middel werd
gebruikt, door dichters als Dautzenberg, De Cort en in zekere mate door Van Duyse
ging de dichtkunst vooruit; waar het echter louter doel werd, als bij Van
Droogenbroeck en gedeeltelijk bij Pol de Mont, daar verzonk de dichtkunst maar al
te dikwerf in een gezocht exotisme en een onnatuurlijk rijmenspel; en hoe grooter
werd de onnatuurlijkheid dan nog soms bij de mindere goden!
De natuurlijke dichtvorm toch onstaat spontaan, uit dichterlijken aandrang en
wordt slechts achteraf door den geest geleid; het gevoel in de dichtkunst blijve steeds
de hoofdzaak! Bij Dautzenberg zelf zijn meer dan eens aldus oorspronkelijke metra
ontstaan bij zijn pogingen om zich natuurlijk en ongedwongen te uiten, zoodat zijn
beste gedichten hun vorm geleidelijk het gevoel volgend, verkregen hebben. Zijn
fijne zin voor maat en vorm in verband met gevoel heeft hem behoed te vervallen in
de uitersten waarin de Mont en vooral Ferguut geraakt zijn. Zijn groote verdienste
blijft dan hierin bestaan dat hij het Vlaamsche vers zulk een losseren gang en vrijheid
van beweging wist te geven als de vroegere periode nooit gekend had. Dat hij bij
deze hervorming aanvankelijk den vorm het hoogst stelde getuigt zijn eerste bundel;
in zijn tweede periode had hij de volle rijpheid als dichter bereikt en kreeg het gevoel
weer de bovenhand, zonder dat de vorm opgeofferd werd: daarom ook staat zijn later
werk zooveel hooger als dichterlijke schepping. Steeds zullen we in hem een
baanbreker voor een jongere en gezondere opvatting over versbouw blijven huldigen.
Zijn dichtwerk, zoo rijk aan meesterstukjes, leve eeuwig voort onder ons volk,
waarvoor hij zoo streed en dat hij zoo beminde!
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Dautzenberg's strijd op taalkundig terrein
Voor Dautzenberg, die door zijn Duitsche vorming een gansch bijzonderen kijk op
onze taalontwikkeling had, verkeerde onze taal in een tijdperk van hopeloos verval.
Het verlies van naamvallen, de regeering van de voortzetsels, die niet meer in acht
genomen werden, het gemis aan een vertrouwelijken aanspreekvorm voor den tweeden
persoon in de schrijftaal waren voor hem en zijn geestverwanten al dingen, waaraan
moest verholpen worden. Ook beeldde hij zich in dat men, door het opstellen van
een goede grammatica, (d.w.z. volgens hem een logische, beredeneerde spraakleer,
die weinig of geen rekening zou houden met de tegenwoordig gesproken taal, (welke,
volgens hem alweer, ontaard was) maar zou teruggaan op de oude) haar terug deze
vormen zoo kunnen geven, die het Hoogduitsch nu nog bezit. Ook het vraagstuk der
spelling hield hem bezig. Vermits Dautzenberg daarin minder een vorm zag, wenschte
hij slechts de spelling ‘lik’ voor ‘lijk’, maar volgde voor het overige vrijwel de
bestaande aangenomen spelling.
Zijn streven vond zijn oorsprong in de ideeën van zijn vriend Van den Hove, wiens
stelstel hij in groote lijnen aankleefde. Deze Van den Hove nu, die eigenlijk H.
Delecourt heette, gaf in 1844 een werkje uit, dat een voorstel was om voor 't Nederen 't Hoogduitsch een gemeenschappelijke spelling in te voeren: ‘La langue flamande,
son passé et son avenir. Projet d'une orthographe commune aux peuples des Pays-Bas
et de la Basse-Allemagne.’ Dat het opstel in het Fransch verscheen verwondert wel
eenigszins; doch Delecourt was een Waal, een Henegouwer, die beter Fransch kende,
maar een groote liefde voor onze taal had opgevat en er rap een der voornaamste
kampvechters voor werd. Het boekje vond niet alleen weerklank in het Brusselsch
milieu van Dautzenberg
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(volgend jaar verscheen reeds De Broederhand) ook in het overige deel van het
Vlaamsche land vond het aanhangers.
Als Van Duyse zijn verhandeling schrijft wijdt hij er verscheidene bladzijden aan
(II blz. 34 vlgg, in zijn IXe hfdst. § 1 Welluidendheid) De ideeën van Delecourt zijn
ook die van Dautzenberg, evenals die van Van Duyse. Zij betreuren het afslijten der
vormen in verbuiging en vervoeging; zelfs de diftongeering van de mnl. u en i heeft,
volgens hen onze taal van haar zangerigheid doen verliezen. Dit verklaart ons
Dautzenberg's liefde voor het Westvlaamsch.
‘Niet alleen is de hedendaagsche taal bij 't verliezen van verscheidene klinkers en
't uitdygen van andere te eener tyd zwaar en lomp geworden, de dichters, die kwaal
nog overdryvend, trekken syllaben samen, schaffen klinkers af, en maken woorden
die zoo welluidend zyn als die van onweerstaanbare kracht, dierbre en achtbre vriend.
Men vindt goed de slot e of en af te snyden, en bekomt in dier wyze een aantal
monosyllaben, zonder woordsluitende klinkers, om den rhythmus aan te duiden.’
De harde versbouw, bij de meeste dichters aangetroffen, ligt aan de taal, volgens
Delecourt. Van Duyse mildert deze uitspraak eeningszins, door er op te wijzen dat
het veelal de fout van den dichter is: het komt er bij den muzikant op aan, om alle
mogelijke party, zelfs van het weerbarstigste speeltuig, te trekken zegt hij, maar toch
is hij voorstander om het ‘speeltuig’ wat te verbeteren door het den verloren rijkdom
terug te schenken.
Welke zijn nu de oude vormen die men zou kunnen doen herleven in de taal?
Terecht verwonderde Delecourt er zich over dat geen enkel Vlaamsch schrijver nog
gebruik maakte van de nochtans volop door het volk aangewende expletieve
ontkenning ‘en’ (Van Duyse keurde het goed, voor ‘alledaagsche stukken, sermonia
propriora’, voor verheven poëzie acht hij het veeleer nadeelig(1).
Verder wenscht Van den Hove het algemeen gebruik van de in het imperfectum,
dus, ‘ik reddede, settede enz.’ en tracht dit te verrechtvaardigen met dialectvormen
als hij hoordege voor hij hoorde. Verder hoopt hij op herleving van vormen als il
blijve, mynes; deuged en jeuged.

(1) J.F. WILLEMS was de eerste die het weer aanwendde in zijn Reinaert de Vos. Later gaf
Duvillers ter verdediging van dien ontkenningsvorm een Catsiaansch rijm in het Belgisch
Museum (IV, p. 1) dus vier jaren vôôr Delecourt zijn werkje uitgaf. Gezelle was echter, alles
wel beschouwd, de man die het woordje het eerst weer burgerrecht heeft doen verkrijgen,
door het gelukkig gebruik, dat hij er in zijn werk wist van te maken.
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Als men nagaat hoe op deze manier een aantal toonlooze lettergrepen konden
ingevoerd worden, en als men bedenkt hoe het rhythme van de taal aldus meer dat
van het Duitsch ging benaderen, wat dan weer ging toelaten, op het spoor van de
Duitschers, een aantal versschemata in te voeren, die te voren minder voor onze taal
geschikt leken, dan begrijpt men licht hoe zoowel aldietschers als formalisten
geestdriftig de voorgestelde hervormingen aanvaardden.
Dat het du-dynen door Delecourt werd voorgestaan, evenals het gebruiken van de
oude naamvallen en vervoegingen, hoeft geen betoog. Ook de aanwendnig dan ‘des’
voor ‘van dat’ werd door hem voorgestaan. Voor den invloed dien Delecourt op Van
Duyse uitoefende verwijzen we naar diens inleiding tot zijn verzenbundel: Het
Klaverblad (Brussel 1848), waarin hij Van den Hove vermeldt en zegt hem gevolgd
te hebben voor ‘een paer taelkundige eigenaerdigheden’.
Dat ook Dautzenberg de voorgestelde wijzingen doorvoerde blijkt uit elk van zijn
gedichten of geschriften alhoewel hij den al te systematischen Delecourt niet in alles
volgde.
Zoo was hij geen partijganger van Delecourt's spelling, die hij wel niet bestreed,
maar toch zelf niet aanvaardde. In een brief aan J. de Laet (31 October 1839) zet
Delecourt zijn voorstel om de schrijfwijze van het Nederduitsch met die van het
Platduitsch eenvormig te maken, uitvoerig uiteen:
‘Het Nederduitsch zal een pas, het Plat-duitsch dat zich niet beschaafd heeft, vier
passen moeten doen om de oude eenheid van het Dietsch te verwezenlijken. ( Snellaert
was hiervan tegenstander, maar Willems en Bormans gingen er mee accoord).
Delecourt wilde bij het drukken ook de gotische letter, ‘d.i. de oud-vlaemsche’
herinvoeren ‘Aenvangs-z zal s worden, de ei of y steeds ei, de genitiefvorm des voor
van dat weer in gebruik komen’ en tenslotte neemt hij terug het oude du aan, hetwelk
de gedwongene hofspraak des bourgondischen teidstips uit onsen provintiën gebannen
had.’
Dat hij de naamvallen integraal wou herinvoeren hoeft hier nauwelijks aangestipt
te worden. Evenals zijn vriend Dautzenberg schrijft hij ‘lik’ voor ‘lyk’. Jan De Laet
achtte het nochtans onmogelijk het voorgestelde systeem heelemaal door te voeren
en stelde daarom aan Delecourt voor trapsgewijze te werk te gaan. In volgende orde
zouden de hervormingen dan moeten doorgevoerd worden (volgens Delecourt):
1) het gebruik van du en dyn;
2) het onderscheid tusschen veur en voor;
3) het onderscheid tusschen maar en mor;
4) het gebruik des i in plaats van y in der slotsylbe lik;
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5) het terugkeeren tot de ware vorm van het verbum werden (ik werd, ik ward of
ik word, geworden);
6) het schryven met ei in plaats van y;
7) het gebruik van 't oud lidwoord die in 't vrouwelik en in 't meervoud.
Later vond hij echter weer dat do beter paste dan du, daar hij die vormen nog gehoord
had en omdat ‘onse o met der duitsche u afwisselde (cf. stunde, mund, & c.)’.
Het doel van al die hervormingen was eenvoudig een grooter afzetgebied voor de
boeken, zoowel deze in onze taal als die in het Platduitsch geschreven, te verzekeren.
Het was dus niet zoozeer een eenmaking van de twee talen, dan wel een
vergemakkelijken van het lezen van onze taal door de Duitschers en omgekeerd van
de Duitsche door ons. We zijn hier dus ver af van de verwezenlijking van Hoffmann
v. Fallersleben's voorstel, in 1838 gedaan, waarbij het Hoogduitsch bij ons ons
eenvoudig als cultuurtaal zou ingevoerd worden ingeval het ‘Vlaamsch’ geen nationale
taal zou kunnen worden(1), een gedachte die we ook door W. Plate uitgedrukt vinden(2),
die Höfken vooruitzet(3) en die bij ons zelf door Blommaert(4) en Dautzenberg(5) wordt
verdedigd.
In Noord-Nederland denkt men in dien tijd ook ernstig aan een cultureele eenheid
van alle ‘Nederduitschers’, en ook daar had de zaak een niet te miskennen politieken
ondergrond. De

(1) In zijn polemiek met den Belgischen Staatsman en historicus J.B. Nothomb, schrijft Hoffmann:
‘Angenommen dasz wirklich das Vlaemsche sich nicht zu einer National-Sprache eignet
(was doch nur gänzliche Unkenntnis mit der alten und neuen vlaemschen Sprache und
Literatur behaupten kann), warum denkt denn da niemand an das Deutsche? - Das
flamändische ist eine niederdeutsche Sprache und vermittelt so gut wie das Plattdeutsche die
Kenntnis und Erlernung des Hochdeutschen. Wollte das deutsche Belgien seine eigene
Sprache und Literatur aufgeben, so hätte auf das aufgegebene Gebiet die Hochdeutsche
Sprache einen natürlicheren und somit gerechteren Anspruch als jede nicht-deutsche (also
auch die französische) Sprache, und wenn je einst der gebildetere Teil des deutschen Belgiens
hochdeutsch spräche und schriebe und einen verhältnismässigen Anteil am literarischen
producieren im Deutschen nähme, so wäre dies kein grösseres Wunder als dass seit dem 16:
Jahrh. bis auf den heutigen Tag die Niederdeutschen im deutschen Norden (Niederrhein,
Westphalen, Niedersachsen) und an den diesseitigen Küsten der Ostsee hochdeutsch sprechen
und schreiben, und zu der deutschen Literatur ebenso geistig mitwirken als alle Bewohner
jener Länder oberdeutscher Zunge, obschon in jenen Gegenden bis auf den heutigen Tag das
Niederdeutsche Muttersprache geblieben ist.’
(2) W. PLATE, die Blouse oder Scenen aus dem Volksleben in Belgien, Bremen 1839.
(3) HÖFKEN: Vlämisch-Belgien, Bremen 1847 (p. 2, 233, 236).
(4) Blommaerts vertaling naar Arndt:
Zoo ver het Duitsche werdt gesproken,
Zoo ver strekt zich ons Vaderland;
Van 't Alpengebergt tot aen het Broken,
Van de Oder tot aen 't Vlaemsche Strand.
(5) D's Gedichten, p. 162, Unser Stammbaum.
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Leidsche hoogleeraar N.C. Kist sprak, in 1848, voor de gereorganiseerde
‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’, in een lange rede, over het gevaar
dat van Hoogduitschen kant dreigde. Vergeten we niet dat juist dan in Nederlandsch
Limburg, Dautzenberg's geboortestreek, de Duitsche eenheidsbeweging voortdurend
veld won en dat, zooals het optreden van Pruisen tegen Denemarken later bewees,
een overrompeling door het Hoogduitsch, cultureel, ja zelfs politiek, heelemaal niet
tot de onmogelijkheden behoorde! Kist riep daarom de Nederlanders waarschuwend:
‘houdt wat gij hebt, opdat niemand Uwe kroon U ontroove!’ (Hand. Letterk. 1848
blz. 6 vlgg) en herinnerde er zijn toehoorders aan dat Nederland het overgebleven
eiland was van een uitgestrekt Nederduitsch gebied, dat trouw bleef aan zijn eigen
aard en waarvan de taal geroepen was tot een groote toekomst. Met de Nederduitschers
moesten, volgens hem, de Nederlanders een cultureele eenheid tot stand trachten te
brengen en zoo een dam opwerpen tegen den immer wassenden Hoogduitschen vloed.
Dat Noord-Nederland, om steviger te staan, terzelfdertijd zijn blik naar het Zuiden
wendde, waar de Vlamingen vurig een verbroedering met de in 1830 verloren
taalgenooten wenschten, bewijst de talrijke deelneming aan het 1e Nederlandsche
Congres, te Gent in 1849 gehouden.
Maar, zooals we reeds vroeger (blz. 63 vlgg.) aantoonden zou de strijd, die eerst
een moment aan 't luwen ging, weer opflakkeren en later envoudig een
pangermaansche strekking krijgen.
Voor Delecourt en zijn aanhangers kwam het eerst en vooral op een buigings- en
spellingkwestie aan en zij waren er heilig van overtuigd dat de eenheid van spelling
ook eenheid van taal en cultuur met zich zou brengen, tot grootere winst voor elk
der onderscheiden taaltakken.
De oneenigheid onder de aanhangers was echter ten slotte oorzaak, dat er niets
van al de voorstellen aangenomen werd. Een ander werkje, dat eveneens tot deze
richting mag worden gerekend, is P. Lebrocquy's Analogies linguistiques du flamand
dans ses rapports avec les autres idiomes d'origine teutonique (Bruxelles 1845). In
den zelfden geest worden, veel later nog, zelfs schoolboeken geschreven. E. Van
Driessche's Geschiedkundig overzicht der Nederduitsche Taal- en Letterkunde, ten
gebruike der athenaea en Collegiën (Brussel 1860), dat daarbij Dautzenberg's
Vlaemsch en Duitsch-Deutsch und Vlämisch volledig overneemt (p. 46-47) is er een
voorbeeld van. We vinden daarin (blz 48) over de twee talen: ‘Zijn nu die beide talen,
Hoog- en Nederduitsch van den huidingen dag, voor elken, min of meer geoefenden
blik niet dezelfde?’.
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Op gebied van de spelling heeft Dautzenberg zelf nooit een vast programma gehad;
zoo schreef hij wel steeds ae en ue, maar van in zijn vroegste jaren reeds stond hij
aan de Hollandsche drukkers toe zijn teksten met aa en uu te zetten(1). De spelling o
of oo en e of ee in open lettergreep is bij hem steeds onzeker. In later tijd nam hij de
spelling van De Vries en te Winkel aan, en maakte naar één voorbehoud: de
schrijfwijze lik, welke hij nooit prijsgegeven heeft!
Wanneer hij in 1850 zijn Gedichten publiceerde meende hij het noodig en een
‘Voorwoord’ aan toe te voegen om zijn opvattingen over spelling, taal- en
dichtvormen te verrechtvaardigen. Het eenige wat hij dan op louter spellingsgebied
voorstelde was de schrijfwijze lik, waarbij hij zich beriep op vroegere spellingen lic,
lik, lick, lec, lek en leck en wees op het voorbeeld van Hooft, die den vorm lik zelfs
als rijm aanwendde (Wanneer ik Begeerlik...) van Huygens, De Brune, Zevecote en
Cats. Op zuiver grammaticaal gebied was zijn programma echter wel omlijnd. In de
eerste plaats moest de oude vertrouwelijkheidsvorm van den tweeden persoon
enkelvoud (du) heringevoerd worden; het gebruik van haar, heur. hun en ze moest
dan geregeld worden in den zin, zooals prof. David het had voorgesteld in zijne
uitgave van de Ziekte der geleerden(2). De regeering van voorzetsels en werkwoorden,
die nog in tallooze staande uitdrukkingen aangetroffen werd, moest terug
veralgemeend worden, en de in onbruik geraakte naamvallen terug aangewend.

(1) D., alhoewel hij bijna altijd ae en ue spelde, vond toch aa en uu beter, zooals uit zijn blief
aan Thym (10-10-55) blijkt: ‘Wat ae en ue betreft, daer doet Gij mede wat Gij wilt; dat zijn
geen formen voor mij, maar enkel conventionele schrijfteekens; ik verkies zelf aa en uu,
ofschoon ik hier de gewoonte der eerste schryfwyze aangenomen heb.’
(2) Dit tweede punt was meer een wensch dan een eisch; deskundigen zouden ‘het voor en tegen
des voorstels gemakkelik afwegen, indien zy het hunner aendacht waerdig achten’
(Voorwoord, blz. XI).

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

126

Het du-dynen.
Van al deze hervormingen werd die van du-dynen het meest omstreden. Ter
verdediging zegde Dautzenberg in zijn Voorwoord:
‘Het is waar, in een groot gedeelte onzes lands is die woordvorm uit den
daeglikschen gebruike geraekt; maar eilieve! hoevele uitdrukkingen bezigen wy niet
telkens, welke hier en elders te eenenmale onbekend zijn? Het woord tuin is in België
zoo vreemd als sineesch, en toch rekent men het niemand tot zonde dit woord te
bezigen... weten wy niet dat du, dy en dyn in Vriesland, Over-Yssel, Gelderland,
Limburg tot Thienen toe, in zwang zijn? Zegt men in Brussel niet du schelm, du dief,
enz...’(1).
In het vervolg zal Dautzenberg zich beroepen op Lulofs, die ook voorstander was
om den vorm te bezigen. Lang te voren reeds had Dautzenberg den vorm gebruikt
(men denke slechts aan het bekende ‘Du in 1846 gedicht) Lulofs' meening leerde hij
pas in 1849 kennen, zooals blijkt uit een brief aan Van Dam van 5 Mei 1849(2). In de
Vlaemsche Rederyker van 1849 treffen een artikeltje van hem aan, dat pleit voor du,
dy en dyn onder titel Een taelpuntjen. Het mag wel zonderling heeten dat dit artikel
juist in den Rederyker, die toen reeds twee jaar door Van Kerckhoven bestuurd werd,
moest verschijnen, wanneer men bedenkt dat Van Kerckhoven hiervan juist
tegenstander was; dit blijkt uit zijn klucht spel De Du-Dyners(3) waarin hij de
voorstanders belachelijk maakt.
Ook op het 3e Congres stelde Dautzenberg het verwaarloozen der oude taalvormen
aan de kaak. Vleeschouwer, de verta-

(1) Bij Dautzenberg en in Zuid-Nederland is de uitspraak doe, terwijl men in Holland veeleer
du zegt (zie p. 1 vlgg. Het voornaamwoord Du, H, Meert (Gent, 1890, Kon. Vl. Ac.)
(2) ‘... Toevalligerwyze ontving ik voor eenige dagen een werk van Lulofs: Proeven uit den
eersten bloei onzer nederduitsche letterkunde, met aanstippingen, enz. Ik heb sedert lang
geen grooter genoegen gevonden, dan hetgeen my de lezing verschafte van dat hoogst
merkwaerdig werk... Lulofs zegt dat het eene schande voor ons volk is, de tweede persoon
enkelvoud, die in alle europeesche talen bestaet, te hebben verbannen. En ik zeg dat die
schande moet uitgeveegd worden...’ (Briefwisseling Van Dam 5-5-49).
(3) De Du-Dyners, kluchtspel in één bedrijf, door P. Fr. VAN KERCKHOVEN (Antwerpen, Ed.
Donné 1866). Van Beers (Dourse) en Heremans (Manhers) worden hierin bespot.
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ler van Göthe's Faust, hield daar eveneens een voordracht om het verlies van den
tweeden persoon enkelvoud te betreuren. Om zijn betoog te staven haalde hij
Dautzenberg's ‘Du’ aan en las een gedeelte van Claes Willems' vertaling der Epistolae
heroidum van Ovidius (XVe eeuw) voor(4). Tevens herinnerde hij er aan hoe later
Huygens (XVIIe eeuw) den vorm in zijn psalmvertaling verkoos en hoe nog pas
Conscience in zijn Mymering er gebruik had van gemaakt. Deze voordracht deed
een fellen redetwist uitbreken, waarin vooral Snellaert zich als een onverzoenlijk
tegenstander vertoonde en dit om rein-linguistische motieven. Dautzenberg, die het
natuurlijk met Vleeschouwer eens was, sprong dezen terzijde en voerde aan, dat men
den vorm niet noodzakelijk ‘overal, zonder keus of smaak’, door moest drijven.
Snellaert beweerde o.a. dat du en dijn ruwe en onbeleefde uitdrukkingen waren, die
nooit bestaan hadden in de gesproken taal en dat men ze zelfs in den Reinaert had
pogen te weren. Vleeschouwer antwoordde hierop terecht, dat men den vorm
onmogelijk had kunnen trachten te verwerpen, indien hi niet bestaan had. Jan de
Laet, die ook de vormen in zijn gedichten gebruikte, verkoos ze boven de Hollandsche
je en jou, die hij als een taalbederf beschouwde. Alhoewel de Hollandsche
congressisten dat niet goedschiks konden aanvaarden waren er toch twee, Van Lee
en Van Lennep, die te vinden waren voor de herinvoering. Dit was wel een groot
succes, maar tot een bepaalde overeenkomst kwam men niet op dit congres, evenmin
als op de volgende. De strijd was niet uit, en zooals wij hooger zagen haalde Van
Kerckhoven tot in 1866 toe de strijders over den hekel.
In voorgaande uiteenzetting leerden wij al eenige du-dyners kennen, ofschoon
lang niet alle. Onder hen vermelden we vooral Conscience, Van Duyse, Van Beers,
Heremans, H. Peeters, P. de Mont, Wouters, Cracco en Hansen, ja zelfs A. Rodenbach
(in het Kerelskind!). In den bundel het Klaverblad (1848) worden door Van Duyse
de vormen du en dyn voor het eerst aangewend. Alhoewel wij zouden kunnen denken,
dat het op het spoor van Dautzenberg en Delecourt was, dat hij voorttrad, noemt hij
echter Conscience en De Vleeschouwer, die deze vormen reeds vroeger in het
Taelverbond verdedigden als zijn voorgangers; hij stipt terwijl aan dat zelfs Ledeganck
(in minachtenden toon) er gebruik van maakte.

(4) De bedoelde verzen waren:
Du alre liefste salighe man
Hoe moeschtu daer wesen aen
Dattu so lange hebs gebeyt
Te comen daer dyn herte leyt...
(Hero aen Laender.)
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‘Dautzenberg wil dien Voornaamwoordsvorm ook elders doorzetten en de zaak is
wenschelijk’ zegt Van Duyse. Hij zelf had dan ook den vorm ‘in zijn aloud recht
bepaaldelyk hersteld’. Ook de reeds vroeger vermelde Cracco was voorstander van
het du-dynen, evenals van het aanwenden van het negatieve en, zooals blijkt uit een
gedeelte van zijn brief aan Van Duyse, opgenomen in de inleiding tot hoogervermeld
werk Het Klaverblad; voor hem was die herinnering wenschelijk teneinde hem toe
te laten bepaalde Latijnsche verzen juist over te zetten. Om dezelfde reden was ook
J.G.H. Wouters, de Aristophanes-vertaler er voorstander van. Jan Van Beers voerde
den vorm nog vroeger dan Van Duyse in, voor zijn Rosa mystica (1844). Alhoewel
hij het gebruik van het pronomen niet streng doorvoerde, treffen wij het toch nog in
verscheidene stukken van dien tijd aan (in Daar is een geest ‘1844’ De Jongeling
en de Duif, Vergeet-my-niet en De Bloem op het Graf ‘1846’, Livarda, enz.)
Waarschijnlijk was dit wel naar het voorbeeld van Conscience of van J. De Laet
(Delecourt gebruikte de vormen geregeld in zijn correspondentie met De Laet!) In
later tijd dudijnde ook Servaes Daems nog in zijn Gedichten (1879); men zie bij
voorbeeld zijn stuk Aan Mietje.
Scheen de strijd voor het du-dijnen gunstiger te worden, zoo ontwapenden nochtans
de tegenstanders geenszins. Snellaert in Vlaanderen, en de Noord-Nederlanders over
het algemeen, kantten er zich het felst tegen. Guido Gezelle echter wendde de vormen
toch later weer aan en dit zelfs in een tijdperk, toen het pleit voor de herinvoering
hopeloos verloren scheen; denken we slechts aan zijn Meezen (Rijmsnoer I) gedicht
op 't einde der eeuw, namelijk den 20 Januari 1897!
‘Mij!’ zoo roept er eene,
‘Mij, die mugge!’ - ‘Dij?’
Wederroept Marleene,
‘Mij, Martijne, mij!’...(1)

Nu we dien heelen strijd voor het du-dynen van op een afstand kunnen beschouwen,
bemerken we dat veel van de argumenten op een verkeerd inzicht in het wezen der
taal berusten. Men dacht ze van hooger hand te kunnen regelen, terwijl ze in
werkelijkheid dan toch door de spraakmakende gemeente geregeerd wordt. Onze
taal mist den vertrouwelijksheidsvorm, maar mist het Engelsch, dien niet evenzeer?
Het Engelsch, dat op veel andere punten in de grammatica nog veel meer
vereenvoudigd

(1) Op dit uitzonderlijk gebruik bij Gezelle zal wel H. Meert's verklaring van het du-dynen van
toepassing zijn (1. c. 89); het zet inderdaad aan het stuk ‘een bijzonder poetic flavour’ bij.
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heeft en veel ouds uitstootte, is toch een taal die zeer geschikt is voor de uitdrukking
in verzen, wat door een bloeiende dichtersschool af doende bewezen is. Misschien
mogen we echter wel betreuren dat du en dy niet terug ingedrongen zijn als we zien
hoe gelukkig een Dautzenberg en een Gezelle er zich soms wisten van te bedienen.
In de toekomst zullen er wellicht nog wel dichters de vormen gebruiken; maar,
alhoewel Dautzenberg, zooals we verder zien zullen een afzonderlijke dichtertaal
beoogde, toch wou hij het du en dyn wel werkelijk in de gesproken taal doen
doordringen. Van hem verwondert ons dat geenszins, daar die vormen in zijn dialect
nog levend waren; van sommige volgelingen die het wilden herinvoeren was het
minder waarschijnlijk, dat zij zelf die vormen in hun gesproken omgangstaal zouden
aangewend hebben. Om te bewijzen, hoezeer zulke ideeën echter een uitdrukking
van den tijdgeest waren, halen wij hier deze van een Noord-Nederlandschen dichter,
J.-A. Alberdingk Thym, een vriend van Dautzenberg in latere jaren, aan. Ook voor
dezen Noord-Nederlandschen letterkundige waren taal- en dichtvorm één! In 1843
verscheen zijn eerste boekje ‘Over de spelling van de bastaardwoorden in 't
Nederduitsch’, en in 1847 ‘De Nederduitsche spelling, in haar beginsel haar wezen
en eischen beschouwd’, A.J. (K.J.L. Albertingk Thym) zegt in zijn biografie over
zijn vader (verschenen in 1893) op blz. 294:
‘Het vraagstuk der spelling is meer een onderwijs-en taalkundig dan een
letterkundig vraagstuk. (Thym dacht daar anders over; hij zag namelijk tusschen
taal- en letterkunde een inniger verband dan wij). Hij achtte het geschreven woord
wezenlijk verschillend van het gesprokene. Hij meende dus dat het lezen van een
opstel of novelle b.v. een ander, in zekeren zin vollediger plezier icon zijn dan het
hooren voorlezen. Het voorkomen der woorden zooals zij daar gespeld staan, gaf
hem een oogengenot, dat gedeeltelijk voortkwam uit de op prijs stellende overweging
van de kunstige zorgzaamheid, die aan het samenstellen van het geschrift was besteed.’
Als Thym later zijn tweede verzameling ‘Oud-Nederduitsche gedichten’ laat
verschijnen zendt Dautzenberg ‘aen den zeer geleerden en geschatten dichter en
taalvorscher’ een brief (29 October 1852) met een warm pleidooi voor herinvoering
van de oude verbuigingen en van de regeeringen van voorzetsels. Uit A. Thym's
antwoord (16 Nov. 1852) blijkt dat deze er ook voorstander van is, maar hij geleidelijk
en gedeeltelijk te werk wil gaan. (Beide brieven vindt men overgedrukt in ‘De
Eendragt’, 1852-1853, blz. 46 vlgg.). Thym zegt onder meer:
‘Tusschen U en mij kan het, in dezen, nooit iets anders
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worden, dan het vraagpunt van het meer of minder. Ik ben in myner ziele overtuigd,
dat de herinvoering der volledige, schoone, thans alleen spreekwysvormelyk gebruikte
taalwendingen niet kan, niet zal uitblyven.’ Om de menigte voor te lichten wenscht
Thym, dat Dautzenberg een dun en goedkoop boekje zou schrijven. Daarin moet dan
voorkomen: een lijst van woorden, die vroeger een ander geslacht hadden, de
verbuigingen, de werkwoorden met den genitief, een lijst van voorzetsels met den
datief, en een opgaaf van bijvoeglijke naamwoorden, die genitivè gesteld, met het
zelfstandig naamwoord, het voorzetsel (met) doen uitwerpen.
‘Ziē, mijn waarde Heer! dat boekjen wachten wij van u; daar zien we reikhalzend
naar uit, des zijt Gij ons schuldig, en gij zult uwer verplichtingen, als de smaakrijkste
en meest logische prozodist van Nederland U niet hebben gekweten dan nadat Gij
uwe langenooten, door de uitgave van gemeld schrift, in de mogelijkheid zult gesteld
hebben de zoete zangerigheid van uwen stijl en zijne architektonische evenmaat en
zwier van verre na te streven.’
Uit een lateren brief aan Thym (30-8-59) blijkt eens te meer Dautzenberg's
verontwaardiging tegen de vereenvoudigers van de taal en zijn gansch verkeerd
inzicht in het ware wezen van taal en taalontwikkeling, welk inzicht we echter wel
kunnen begrijpen als we denken aan zijn Duitsche vorming en de toenmalige
opvattingen van de philologie in Duitschland! Ziehier dan D's idee:
‘Ik kan niet begrijpen, hoe er verder nog spraak kan zijn van taalontwikkeling, als
men alle dagen al meer en meer de vormen doet verdwijnen. Ik heb het laatste werk:
Spraakwording, enz., van Van Vloten voor oogen, dat krielt en wemelt volgens mij
van taalfouten en ongerijmheden, die waarschijnlijk in Holland onopgemerkt
doorgaan. Indien het zoo is, dan kan men veel eer den onder- dan den opgang onzer
schoone moedertaal voorspellen. Wat is er nog te verhopen, indien menschen, die
van Sanscrit, Hebreeuwsch en Germaansch gewagen niet eenmael, ik zeg niet de
schoonheid maar enkel het nut der taalvormen behartigen.’
Op het 4e Taal- en Letterk. Congres, gehouden te Utrecht in 1854, sprak
Dautzenberg weer ‘Over de noodzakelykheid eener nieuwe omwerking der
Nederlandsche spraakkunst’ (zie Hand., blz. 39-49). Volgende merkwaardige ideeën
zette hij daar uiteen:
‘Daar heeft steeds en overal naest der gesprokene eene afwykende geschrevene
tael bestaen. De lingua rustica verschilde in Italien zoo zeer van der lingua docta,
dat de hoofdsche
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stedeling en de landman zich wederzyds verstonden. Zouden Virgilius en Horatius
zich vereeuwigd hebben, indien zy de onbeschaefde tael der landlieden gebezigd
hadden om hunne denkbeelden uit te drukken? Wat hebben wy te denken van hun,
die ons gestadig tot den volke verzenden, om de waerde der in of buiten zwang
geraekte taelvormen te toetsen. Geest en kunst zijn onscheidbaer van der vormen
keurigheid; wie platheid en ledigheid, wie verminking en verstomping als vooruitgang
aenziet, dien zal men moeilijk geest of kunstgevoel toestaen. Wie terugdeinst voor
der vormen edele volmaektheid omdat die volmaektheid moet verworven worden,
die zal zoo min een kunstgewrocht aen den dag brengen, als hij die met ruwen en
lompen steenen een gothisch bouwjuweel wil oprichten. Door de menigvuldigheid
der vormen alleen, wordt eene tael duidelik, gesmydig, edel en poëtisch.’
Alberdingk Thym voegde hieraan toe, dat hij het betreuren zou, ‘indien wij naast
het streven van den heer Dautzenberg en van diegenen die zijne rigting zijn toegedaan,
niet ook zouden blijven toejuichen het streven van hen, die onze taal niet hebben
verarmd maar verrijkt met de eenvoudige vormen die wij in de Engelsche taal
opmerken.’ Daarom wenscht hij dat naast een ijverige beoefening van de rijke
middeleeuwsche taalvormen het streven om gebruik te maken van den schat van
zegswijzen niet zou verslappen. Zijn ideeën zijn dus heel wat meer verzoeningsgezind
tegenover onze hedendaagsche opvattingen over grammatica!
Ook met eigenlijke taalkundigen bespreekt D. taaltoestanden, waarbij hij echter
steeds weer meer als prozodist gaat redeneeren. Zoo zal hij aan Prof. M. De Vries
over de accentuatie in onze taal schrijven (15 Oct. 1852):
‘Uwe toenmalige bemerkingen (die over de Hoogduitsche accentuatie) hadden
my tot nadenken aengezet; ik wilde op den gronde Uwer beweringen eenige
vergelykingen aenstellen, die onzer moedertale hadden kunnen ten goede strekken;
maer ik moet, na ryper toetsing en weging bekennen, dat myne vaderlandsche poging
my dra uit den spore zou gebracht hebben. De slotsom myner navorschingen immers
was, dat de hoogduitschers logice wel, en wy zoo niet slecht, dan toch min wel dan
zy den klemtoon plaetsen in koningin, hertogin, vorstin, godes, enz. Eene per se lange
sylbe kan nooit kort worden, zelfs niet in de stemdaling (thesis), want wy zouden
naer taelverkrachting en verbastering overhellen gelyk de Limburgers, die in plaats
van bakhuis, gasthuis, koolhof, kerkhof, boomgaerd, veemarkt, bakkes, gastes, koolef,
kerkef, bônget, veemet sprekende, de 2e sylbe gansch kort maken.
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De taelkundigen zullen zich steeds tegen zulke verknoeiing verzetten, en wel met
recht en rede, ofschoon het volk voor zulke verminkingen een gunstig oor hebbe.
Denken wy slechts aen Jonker, Juffer, wingert, enz.
Koningin, keizerin, godes, vorstin als kabinet, philosooph, kasteel en balcon uit
te spreken, zulks is logicè niet te verdedigen, dewyl onze al oude tael den wortel, het
zakelijke deel, en niet den uitgang geklemd wil. Wy erkennen immers door het
afwyken van dien regel de woorden theoloog, geograaph, fabriek, gazet als
vreemdelingen in Israël. Ik bewonder dus geenszins het volksoordeel, dat in zuiver
dietsche woorden de tong à la française draeit, maer betreure liever met Lulofs die
onverklaerlike en nuttelooze verplaetsing des klemtoons op eene uitgangssylbe. Ziet
Lulofs woordafleidkunde, sub in, es, ist, enz. Hoe zou ik verder de volkslogica pryzen,
die Vorstin en naeister, zangeres en zangster naest elkander handhaeft? In België
zegt het volk keuning en keuningin, pachtersse = pachtster; in beide Vlaenderen
wascherigge, naeisterigge voor waschster, naeister zonder het hoofdaccent te
verplaetsen, men stemt hier dus nagenoeg met de hoogduitsche prosodia overeen.’
Dautzenberg redeneerde hier trouwens zooals de meesten in dien tijd. Iedereen
was het er mee eens dat men een taal kan veranderen!
Slechts één man echter, de door Dautzenberg zoo zeer geschatte Nic. Beets, toonde
een juist inzicht in de zaak te hebben; hij wees er op dat de taal ‘altijd gezocht heeft
om verliezen die zij geleden had te herstellen, maar meestal hersteld heeft op eene
andere wijze en door andere middelen...’ Door deze gedachtenwisseling kwam
Dautzenberg tot een gematigder standpunt en verklaarde als geruststelling (blz. 55,
Hand. 4e Taal- en Lett. Congres).
‘Ik zou in het geheel niet wenschen dat er plotseling eene omwenteling in de taal
plaats greep; maar ik zou het wenschelijk achten eene goede grammatica te bezitten,
die ons de geschiedenis opgaf van de taal, en waarin iedereen, nadat hij zichzelven
heeft onderwezen, zou kunnen zien of die oude vormen weder kunnen ingevoerd
worden al dan niet. Ik zou ook wenschen, dat de volkstaal werd gebruikt bijvoorbeeld
voor het tooneel, maar voor ernstige werken wilde ik eene andere taal gebezigd zien.’
Die behoefte aan een goede spraakkunst had Thym reeds in 1852 aan Dautzenberg
doen gevoelen, zooals wij hierboven zagen. Dautzenberg echter, gaf aan Thym's
wenk geen gevolg, zoodat de ‘broodnoodige grammaire’ niet geschreven geraakte.
Waarom Dautzenberg die grammaire niet schreef? De hoofdre-
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den zal wel geweest zijn, dat hij ze liever door een bevoegd taalgeleerde als Bormans
samengesteld zag, zooals wij reeds in 1850 uit een duidelijken wenk in zijn
Voorwoord konden opmaken (zie ‘Gedichten’, 1850, blz. IX).
Bij het daaropvolgende 5e Congres, gehouden te Antwerpen in 1856, komt
Dautzenberg ditmaal op voor het behoud van de uitgangssilben(1) en als voornaamste
argument geldt voor hem, dat het groote tekort aan korte lettergrepen, hetwelk de
taal stroef maakt, kan verminderd worden.
‘Ik zeg, wat stomp is, plomp is, en hope, dat men eerlang de waerheid zal inzien,
dat onze tael om zangerig te blyven, alle korte uitgangssilben moet eerbiedigen. Ja,
de stroeve uitdrukkingen onzer dichteren en prozaschryveren komen meestal voort
uit der verkrachting dier korte eindsilben. Wy hebben eerder gebrek dan overvloed
aan korte lettergrepen. Wie den gemeenen vooroordeele niet het woord spreekt, die
weet weldra, dat de gansche taelmelodie op golvende toonafwisselingen berusten
moet.’
Die ‘verkrachting der korte eindsilben’ bestond natuurlijk maar allen in het brein
van de taalgeleerden der 19e eeuw, die taalontwikkeling voor taalverVal uitriepen-men
denke slechts aan Schleicher's uitdrukking als zou onze huidige taal, met haar armoede
aan vormen, in vergelijking met het Gotisch als een standbeeld zijn, dat in een rivier
ligt en dat door het rollen stilaan een steenen wals wordt.
Dautzenberg was dus in deze opvatting over taalverkrachting, verval, verbastering
of hoe hij het ook noemen zal, volop een kind van zijn tijd die in zijn bewondering
voor de oude en klassieke talen minachtend neerzag op de moderna taal, die veel
minder door ‘vormrijkdom’ uitblonk. Die eigen taal opnieuw tooien met de haar
afgenomen sieraden van naamvallen en regeeringen van voorzetsels, haar door een
grooter aantal aldus bekomen korte silben vloeiender en melodieuzer maken, dat was
het hoofddoel van den dichter. Zelfs gaat hij zoo verre te loochenen dat kunst mogelijk
zou zijn zonder de ‘keurige vormen’: ‘Waer deze niet bestaen, is geene kunst mogelik
en van poësie weinig te verwachten: zonder vormdeelen wordt de rede nevelig en
duister, hoe bepaelder de eindsilben zyn, des te helderder worden de zinsneden, des
te vryer mogen redenaer en dichter zich bewegen’, verklaart hij overtuigd op dit
congres. Of hij hier misschien doelde op de natuurlijk grootere vrijheid in de
woordorde zooals ons die in de klassieke talen bekend is? In ieder geval had hij een
diepen afkeer

(1) ‘Strijdige richtingen sedert drie, vier eeuwen der Hoog- en Nederduitsche taalleeraren’, zie
Handelingen, blz. 74-84.
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van de bij ons volop in gebruik gekomen omschrijving van de naamvallen door
middel van voorzetsels! Maar of de taal daardoor nu nevelig en duister geworden is
kan moeilijk volgehouden worden, waar toch in onze huidige taal, de naamvallen,
op eenige staande uitdrukkingen na, heelemaal verdwenen zijn, en ze niettemin toch
zeer klaar en duidelijk gebleven is.
Voor Dautzenberg en de taalkundigen die met hem in den strijd stonden welde ‘...de
bron der onsterflikheid eener tael in haren vormgrenzen.’ Voor hem is vorm alles en
niet alleen op het gebied van de taal.
‘Form of forma is schoonheid!’ roept hij uit(1) ‘en hij die een enkele form der taal
willens en wetens afkapt, is een Vandaal. Form is hetgene ons de oude latijnsche en
grieksche talen doen beminnen; gebrek aan form doet ons het middeleeuwsch latijn
en het nieuw grieksch minachten.’
Voor hem gingen taal- en dichtvormen samen. De groote reden, waarom hij de taal
haar archaïsch kleedje opnieuw wou aantrekken, is het oogenblikkelijk nut dat er uit
voortvloeide om, - in navolging van de toen volop in Duitschland bloeiende
formalistische school van Platen en Rückert, met een taal die grammatisch op
Duitschen leest geschoeid en even rijk aan korte silben geworden, - alle metra naar
hartelust te kunnen gebruiken. Het is dus heel natuurlijk dat zijn rede, op het 3e Taalen Letterkundig Congres gehouden, handelde over ‘Nederduitsche Taal- en
Dichtvormen’ daar de twee voor hem hand aan hand gingen(2).
Mogen zijn hervormingspogingen op taalkundig gebied als volledig mislukt
beschouwd worden, zijn streven om de dichtkunst te verjongen is integendeel met
een beteren uitslag bekroond, alhoewel pas na een fellen strijd, dien we in volgend
hoofdstuk willen onderzoeken.

(1) Critisch opstel over S.J. Van den Bergh's Leven en Lieven (Ned. Maandschrift, 1862, I, blz.
269). De schrijfwijze ‘form’ roept den invloed van Thym voor den geest!
(2) ‘Achteruit is hier het enkel mogelike Voorwaarts!’ roept D. uit bij de beoordeeling van
Thym's Gedichten uit de verschillende tijdperken (De Eendragt, 1852, 6e d., p. 46). Thym
echter eischt daartegenover dat ‘het kunstwerk invloed hebbe op de maatschappij en even
krachtig in zijn werking als volkomen in zijn wezen.’ Daarom houdt hij rekening met de
bestaande taal en wil niet door dik en dun archaïseeren. Esthetisch kan het volgens hem wel
een aanwinst zijn, maar practisch wordt de taal er onbruikbaar door. Hij wil dan bok ‘de door
de volkstong eigenaardig afgeknotte en anderssins verbootste vorm’ naast de ‘volkomen’
bewaren, tot verrijking ‘van schaakeeringen’ (ibid., p. 50.)
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Dautzenberg's strijd op het gebied der Metriek
§ 1. - De klassieke metra
Omstreeks de jaren 1845 begint Dautzenberg ernstig de studie der Nederlandsche
metriek. In Januari van dat jaar reeds vraagt hij zijn boezemvriend Van Dam: ‘Welke
zijn, na Kinker, de beste handleidingen voor de Nederduitsche verskunst en de prijzen?
en waer kan men zich derzelve aenschaffen?’ Kinker voldeed hem niet, ja, zijn
prosodia zou hem eerder van de baen, dan er op gebracht hebben.’ (Ged., blz. IX).
Welke werken Van Dam heeft opgegeven is ons onbekend. Er zijn er trouwens niet
veel in die periode. Dr Fr. Kossmann(1) citeert ons: B.H. Lulofs (Over Nederl.
Spraakkunst, Stijl- en Letterkennis, Groningen 1823), David de Simpel (Beredeneerde
ontleding van de voornaamste grondregelen der Dicht-, Rede-, Tooneel- en
Uitgalmkunst, enz. - Yperen 1825; II, blz. 113: Prosodia) die eigenlijk Kinker's
theorie uitvoerig beschrijft; een anonyme ‘Proeve eener Verzameling van de
voornaamste Regelen der Nederl. Versificatie’ ('s Hertogenbosch 1838, Turnhout
1840; herdruk met aanbevelend voorwoord van J.-Fr. Willems) welke op Hesselink's(2)
opvattingen berust; tenslotte nog J. David (Nederduytsche Spraekkunst, II,
Woordvoeging en Prosodie, Mechelen 1837), die spreekt over toon en maat in
navolging van Kinker en Bilderdijk en waartegen Dautzenberg en Van Duyse zich
uitdrukkelijk te weer zullen stellen(3). De twee verhandelingen van Bilderdijk, die
aanslui-

(1) Dr Fr Kossman, Nederl. Versrhythme M. Nyhoff-' s Gravenhage 1922.
(2) G. Hessellnck: Prosodia toegepast op het Rhythmus en Metrum der Ouden. Amsterdam,
1808.
(3) Hoffham's Verhandeling over het Rym, verschenen in De Kosmopoliet I. 48, in 1776-1777,
evenals zijn Proeve eener Theorie der Nederduischte Poëzy (1788). een ware satire op de
rijmlaars van zijn dagen, dienen hierbij vermeld als werken, die Dautzenberg mogelijk in
handen kan hebben gehad.
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ten bij zijn vroegere Voorrede tot de ‘Mengelpoëzy’, te Rotterdam in 1824 verschenen
in de N. Taal- en Dichtkundige Versch., zal Van Dam waarschijnlijk wel opgegeven
hebben.
Geen enkel van al deze werken vinden we door Dautzenberg vermeld, wat echter
niet belet dat hij ze wel zal gekend hebben! Voor hem zijn in dien tijd Van Duyse
en vooral Van Dam zijn leermeesters: ‘gij kent’, schrijft hij aan dezen laatste
(10-6-45), ‘tien mael beter dan ik den Codex der dichtkunde en ik mis Uwe
raedgevingen hier. Vlaenderen telt zoovele dichters, die wild en woest in 't rond
schermen, door regel en wet heênvechten; en van de weinigen die ik kan achten en
schatten heb ik er geenen bij de hand. Van Duyse zelf is my niet zoo naby als Van
Dam. Nolet de Brauwere woont digt by my in de voorstad, maer die schynt my een
te groote man (geldelyk gesproken) te zyn, dan dat ik zoude trachten in nadere
betrekking met hem te komen; en toch is die een fiksche schryver.’
(De nauwere betrekking met den laatste begon reeds de volgende maand, toen hij
aan de vertaling van Nolet's ‘Ambiorix’ begon - zie boven blz. 35).
Zijn groote leermeesters nochtans waren de Duitsche dichters. Daar hem geen van
al de Nederlandsche prosodiën voldoet, zet hij zich aan de vertaling van de Verslehre
uit Dr. Joh. Christ, Aug. Heyse's Deutsche Schulgrammatik oder kurzgefasztes
Lehrbuch der Sprache(1) Hannover 1842, 13e druk. Ook Van Duyse volgde later
Heyse. Het boek van Dautzenberg is in het jaar 1848 geschreven; dit is juist de tijd
waarop hij een overvloed van metrische gedichten schiep(2).
Dautzenberg stelt in zijn Voorhericht vast, dat de metrische verzen ‘weinig
liefhebbers in de Nederlanden’ gevonden hebben Kinkers's systeem heeft veel onheil
gesticht, daar het op een valsch stelsel berust.
‘Eene prosodia mag zich nimmer verwyderen van de eigenaerdige en natuerlike
uitspraak des volks’ is het hoofdprinciep waarvan hij uitgaat. Onmiddellijk laat hij
daarop volgen dat, ‘wie metrische verzen leest, niet moet verplicht zyn de taal te
verwringen of vooral het schema des dichters in 't geheugen te hebben’. Voor hem
is het vraagstuk eenvoudig:

(1) Zie Verhandeling over den Nl. Versbouw II s' Gravenhage (1854 blz. 108).
(2) Buiten de Horatiusvertaling vinden wij ook onder zijn oorspronkelijke metrische gedichten
in dit jaar: het Bruiloftsdicht (I. 110.) en reeds in het vorig jaar: De Dichter (I. 102) De
Vormen der Tael (I. 116) Het Noodlot (I. 101) en In 't Album, van Dr. Nolet (I. 108).
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De lange silben moeten eenvoudig lang, de korte kort gelezen worden. De wankende
silben, die in grooten getalle zyn, moeten zoodanig geplaetst worden, dat zy in 't vers
niet meer wankend, maer wel bepaeldelik lang of kort zyn. Dat is de geheele kunst!’.
Evenals Bilderdijk dus ontkent Dautzenberg het bestaan van de positioné in onze
taal. Voor hem is de beklemtoonde lettergreep de lange. Kossman merkt hierom op,
dat hij ofwel Bilderdijk's beschouwingen in de ‘Verscheidenheden’ niet kende, ofwel
‘afkeering van den man, die zoo weinig waardeering had voor de rijmlooze klassieke
versvormen’. ‘Misschien ook waren die uiteenzettingen hem te ingewikkeld’. (Nl.
Versrhythme p. 105).
De laatste onderstelling van Kosmann zal wel de juiste zijn. Dautzenberg, die op
het pad van Heyse, zulke gemakkelijke regels van silbenmeting ontmoette, regels
die in Duitschland sedert jaren waren toegepast, kon niet anders dan in het ware
ervan gelooven.
‘In Duitschland, waar men de lengte en kortheid der silben zoo nauwkeurig
mogelijk sedert Vosz gemeten heeft, daer alleen vindt men tot heden de meesters in
de kunst’ verklaart hij overtuigd in zijn ‘Voorwoord’ (Ged. XV).
Het ligt dus voor de hand dat hij, die zich evenveel Duitscher als Nederlander
gevoelde, in zijn bewondering voor zijn Duitsche meesters ook hunne metrische
opvattingen deelde en het systeem van Bilderdijk, dat te ingewikkeld werd, juist
daarom bestreed. Zijn groote grief was dus wel het ‘gemis aan eenvoudigheid, zooals
daarbij blijkt uit een brief aan Blieck, den 25 October 1851 geschreven en waarin
we Dautzenberg's oordeel over Bilderdijk op een pregnante manier uitgedrukt
vinden; we ontleenen er de volgende regels aan:
‘De deftigheid verlaet toch meer zelden de eenvoudigheid; Bilderdijk volgens myn
begrip, dat wellicht niet onfeilbaer is op dit punt, hadde ook meer die eenvoudigheid
moeten beminnen. Dien man bewonder ik steeds als taelkenner en als een hooger
vernuft, maer zit daer wel eigenlijk onze lieve, heldere, voorstaenbare treffende poëzy
? Ik bemin Tollens, Bogaers, Beets, maer ik bewonder Bilderdijk. Het waerom is
gemakkelijk te vatten. Om Bilderdijk te beminnen moest men alles, zooals hij,
doordracht en doordrongen hebben; men moest zijn geheugen en zijne kennis volop
bezitten, men moest een kokend hoofd en eenen koelen boezem bezitten. Ik durf
haest niet zulke ketteryen belyden, gansch Holland verdoemde my deshalve maer ik
mag U toch wel deze myn zwakheid bekennen nietwaar?’.
Een andere reden waarom Dautzenberg moeilijk Bilderdijk
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kon beminnen zal ook wel diens artikel van 1824 tegen het ‘gebruik van de versmaat
der Ouden in onze taal’ (Nieuwe Taal- en Dichtk. verscheidenh. II, 87) geweest zijn.
Bilderdijk meende hierin afdoende bewezen te hebben dat het volstrekt onmogelijk
was goede verzen in hexameters te schrijven. Dautzenberg integendeel, evenals Van
Duyse en Van Beers, beschouwde de hexameters juist als voor onze taal zeer geschikt
en, wat meer is, heeft er een groot aantal geschreven die zôô goed waren, dat het
pleit er ‘ipso facto’ door gewonnen werd!
In zijn uitgave van de Oden van Horatius, door Dautzenberg metrisch vertaald,
deelt Dr M. Sabbe ons een onvolledig stuk mede, dat waarschijnlijk ter inleiding van
de odenvertaling moest dienen. Daarin wordt ook duidelijk op Bilderdijk's artikelen
gezinspeeld; Bilderdijk immers dacht ‘dat het nederduytsch oor hoegenaamd den
muzykalischen gang der meeste Horatiaansche Oden in de volkstaal niet wedervinden
kan’ Dautzenberg antwoordt echter daarop: ‘Het zou verwaand van my zyn indien
ik tegen de beslissingen van Bilderdijk hieromtrent te velde wilde trekken; wat dat
genie besloten heeft is in Noord en Zuid Evangelie geworden’. Om echter te laten
zien in hoeverre de groote Hollandsche dichter het toch mis voorheeft, laat hij er
onmiddellijk op volgen:
‘Daerby wil ik nog aenhalen dat de Duitschers wegens onderscheiden mislukte
pogingen vóór Vosz, allen met Bilderdijk van één gevoelen waren. En dat het
tegenwoordig nogthans vreemd zoude klinken, indien men in Duitschland, waer alle
Grieksche en Romeinsche dichters metrisch zijn overgebracht zulke meening wilde
beweeren.’
Waar Dautzenberg zich dus eerst aan Bilderdijk schijnt te onderwerpen, daar kant
hij zich oogenblikkelijk daarna tegen zijn opvattingen, wat hij trouwens wel moest
daar de zijne lijnrecht tegenover die van zijn beroemden voorganger stonden!
Van welk belang het optreden van onzen dichter, en in navolging van hem, dat
van Van Duyse, voor de richting die de poëzie zou inslaan geweest is, kan men
gemakkelijk bevroeden, wanneer men nagaat dat, na de ingewikkelde theorie van
Kinker en de latere van Bilderdijk, die wel eenigszins eenvoudiger was, de klassieke
metriek in Noord-Nederland zoo goed als dood mag geheeten worden tot aan het
optreden van Vosmaer. Kinker was het verst gegaan door den absoluten duur van de
lettergrepen te willen bepalen; Bilderdijk erkende dat in onze taal, de kwantiteit den
klemtoon volgde, maar toch als een werkelijk verschil in duur waarneembaar was.
Tegen deze stelsels, maar vooral tegen dat van Kinker, werd de strijd gevoerd.
Dautzenberg-Van Duyse, in navolging
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van de Duitsche theorieën, werkten een systeem uit, heelemaal op den klemtoon
gebouwd, en verwierpen hardnekkig alle lengte positioné.
Hoe het kwam dat hun theorie in het Noorden zoo weinig weerklank vond, verklaart
ons Dr Fr. Kosmann (op. cit. pag. 108):
‘... het ligt zeer zeker wederom niet aan de theorie, als de op deze wyze gebouwde
dichtstukken van Dautzenberg en van Van Duyse in Noord-Nederland slechts matigen
bijval vonden. Ook de Vlaamsche en Middelnederlandsche taalvormen, die zij
bezigden, zijn een bezwaar, dar zij voor onze ooren vaak meer een Hoogduitschen
dan een Hollandschen klank hebben, en zoodoende den indruk van het vreemde
versterken. Intusschen mag men niet vergeten dat Jan Van Beers, die trouwens op
dit laatste punt voorzichtig was, met zijn hexameters wel degelijk een zekere
populariteit ook in het Noorden verworven heeft.’
Dus, het was niet de versvorm, wel de taalvormen die de versprending in het
Noorden hebben tegengewerkt!
Intusschen werd het schrijven van metrische verzen een ware mode in Vlaanderen;
niet allen echter kenden voldoende de princiepen van D. Van Duyse stelt dan ook
vast dat, buiten Dautzenberg, men het in België in de zuivere metriek niet ver gebracht
heeft. De fout lag bij de slechte voorbeelden, in de prosodiae van Van de
Velde(St-Nicolaes 1846) David (Mechelen 1835) en Delgeur (Rymwoorenboek)
voor goede opgegeven, en die Van Duyse (II, 144) ten zeerste afkeurde. In het derde
hoofdstuk van zijn Verhandeling... schetst hij de ‘Geschiedenis der metrische maat’
en geeft ten slotte een artikel over Dautzenberg (1,107). Zijn oordeel was onbevangen:
hij waardeerde zijn streven om hier zoo goed als onbekende metrische verzen in te
voeren, evenals zijn in den geest der oude samengestelde lyrische maten, maar tevens
drukte hij den wensch uit dat Dautzenberg ‘ter vermijding van stroeve vormen en
wendingen, het Nederduitsch met machtigen greep wist te kneden’. Verder zegt hij
dat Dautzenberg ‘een der weinigen in België, om niet te zeggen in Nederland, is, die
met jeugdig vuur, bezield den vooruitgang der Dichtkunst ook in den rijkdom des
afwisselenden vorms willen doorzetten’, tevens licht hij ons in op wiens spoor
Dautzenberg voorttrad bij de bestrijding van het metrische stelsel van Kinker: het
was op dat van Van Kampen, welke nog tijdens Kinker's leven dienststelsel bestreed
in zijn Geschiedenis der Ned. Lett. en Wet (1822). (Zie Verh. van Duyse, II, 447),
Dautzenberg echter was veel feller in zijn bekamping; zijn ware leermeesters zijn
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de Duitschers vanaf Vosz, en niet Van Kampen! Zong hij niet in de 4e ode aan
Vlaanderen (Gedichten 1850, blz. 99)
Al hetgeen Germania zingt, dat past ook
Onzer luit; nooit worde versmaad een dichtvorm!
Trouw ik niet myn eigen gehoor, ik raadpleeg
't Zang'rige Duitschland.

en verklaarde hij niet in zijn Voorwoord (ibid. IX) ‘Ik hadde gaarne den
nederduitschen leermeester willen noemen, die my op het kunstpad vooruitgetreden
is’(1).
Van Duyse stelt Dautzenberg's sapphische en asclepiadische strofen tot voorbeeld(2)
en terecht; hem toch komt de eer toe, den metrischen versbouw in een nieuw daglicht
te hebben gesteld. En dat zijn Duitsche leermeesters, vooral Platen, hem goede lessen
gaven, bewezen zijn gedichten, die streng van rhythmus en rijk van toon, een groote
meesterschap over de taal aantoonden. Dautzenberg bepaalde zich echter niet bij een
bloote navolging van de antieke bestaande metra, die hij klasseerde volgens hun
graad van gepastheid voor onze taal(3); hij vormde nieuwe schema's, wat zijn leerling
Van Droogenbroeck minder aanbevelenswaardig schijnt te achten, want de ‘Antieken’,
wier oor zoo verfijnd was, hielden zich liefst aan door meesters uitgevonden en door
goede dichters nagevolgde metra(4); daarom wil hij maar niet onderzoeken in hoeverre
Dautzenberg's strofen met de eurhythmie strooken!
Nochtans deed Dautzenberg niets anders dan wat bij vb. Klopstock in Duitschland
had gedaan, die evenzeer nieuwe metrische strofen had gebouwd. Zooveel vormen
mogelijk was zoowel de leuze van den een als van den andere; onze rijke taal

(1) In de reeds vroeger vermelde inleiding tot zijn oden van Horatius verheft Dautzenberg
nochtans de Deensche metristen boven de Duitsche ‘De Deensche F.C. Wilster vertaelde
Homeros beter dan Vosz deed. Ja, in Denemarken is men sedert het begin dezer eeuw aen
de metrische vertaling der ouden met geluk bezig. En waerom zouden wij niet den oproep
volgen, die ons 1818 reeds de Commandeur C.F. de Nieupoort deed in zijn werk Un peu de
tout alhier by P.J. Demal gedrukt’ (Deze oproep was aan de dichters gericht om hen aan te
sporen, in navolging van de Duitschers, de Grieksche en Latijnsche dichters metrisch te
vertalen.)
(2) (Verh. Nl. Versbouw) II. 143: twee strofen uit Noodlot worden als model van sapphische
strofe; II. 149 Horatius' 5e Ode (Ie boek) voor de asclepiadische strofe als toonbeeld gesteld.
In het hoofdstuk over de Uitheemsche Dichtsoorten (11,247) haalt Van Duyse Natuerontwaken
als voorbeeld van een Maleischen vorm aan (een pantoen van Van Duyse zelf besluit het
boek).
(3) ‘... Wy achten den Hexameter, alleen of in verband met den pentameter, dan de sapphische,
alcaïsche en asclepiadische strophen onder de verschillende dichtvormen dietschen ooren
het aangenaamst...’ (Nabericht-Prosodia).
(4) Verhandeling over de toepassing van het Grieksche en Lat. metrum op de Nl. Poëzie Brussel
1886 (blz. 91).
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moest ook in een weelderige kleedij van alle denkbare schema's uitgedost worden.
De eentonige tiktak moest en zou uit de verzen verdwijnen!
Teneinde beter de draagwijdte van Dautzenberg's metrischen strijd te vatten is het
misschien niet ongepast hier even aan de voornaamste voorgangers, op dit terrein en
in onze taal, te herinneren. De eerste drie zangen van Klopstock's Messias waren in
1748 reeds verschenen. In Duitschland was de geestdrift algemeen; in
Noord-Nederland vond het werk bijval in literaire kringen: in breederen kring echter
was het onthaal minder gul te noemen, niet alleen door het ‘ontbreken van alle
plastiek, wat voortkomt uit Klopstock's vrees om het allerheiligste te vermenschlijken’,
(maar ook door) het ‘ontbreken van het rijm en vooral het ongewone van de maat’(1).
Toch mag er daarom niet beweerd worden dat het werk geen navolgers vond,
integendeel! Een schaar vertalers en beoefenaars van de Grieksche metra zette zich
aan den arbeid, met het voorbeeld van Klopstock en van de Göttinger dichterschool
voor oogen. De groote struikelblok beeft echter de strijd om het rijm of onrijm.
Weliswaar hadden Hooft, Huygens en vooral G. Brandt, in volle XVIIe eeuw, het
aangedurfd om rijmlooze verzen te dichnte, maar ingang had, buiten bij hen zelf,
deze dichtsoort niet kunnen vinden. Pas in de tweede helft der XVIIIe eeuw gaat,
onder Duitschen invloed, het rijmlooze en het metrische vers meer in aanzien geraken.
Zoo zal Van Lelyveld zich in 1762 reeds in De Dichtkunst aan de Wijsheid tegen
allen rijmdwang verzetten. In 1771 geven Van Alphen en Van de Kasteele hun
beider Proeve van Stichtelijke Mengelpoëzij (1e deel in 1771, IIe deel in 1772), waarin
ook klassieke maten voorkomen, gevolgd in 1779 door J.P. Kasteleyn met zijn
Dichtlievende Verlustigingen en door J.H. Swilders met zijn Bardietjes, welke beide
bundeltjes anacreontische rijmlooze verzen zijn(2). Vijf jaar later schenkt ons Hoffham,
die reeds te voren tegen het rijm geschreven had(3), zijn Proeve van Slaapdichten,
ook weer in anacreontische rijmlooze verzen! Het jaar daarop ontmoeten we Kinkers's
Minderjarige Zangster (1785) met rijmlooze verzen, later nogmaals Van de Kasteele,
ditmaal met een bundel Gezangen (1790) van hem alleen, ook weer rijmloos en

(1) Voor uitvoeriger bijzonderheden zie Kosmann (Ned. Versrhythme), A.A.C. Spoeltra (De
Invloed van de Duitsche Lett. op de Ned. in de tweede helft der 18e eeuw).
(2) De Vaderlandsche Letteroefeningen (1779, I., p. 617) onthaalden de Bardietjes tamelijk
slecht, echter niet omdat ze rijmloos waren! Bellamy gaat, naar aanleiding van de Bardietjes,
rymlooze verzen in de volgende aflevering publiceeren (1780, 81 en 82) evenals in het
Kabinet van Brender à Brandis voor 1781 en 1782, stukken later opgenomen in zijn Gezangen
mijner jeugd (1782).
(3) Zie voetnota (3), blz. 135.
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daarenboven met een metrum dat duidelijk op Klopstock teruggaat; in 1792 gevolgd
door Clarisse, wiens Gedichten geschreven zijn onder invloed van de Duitsche
rijmlooze oden, tot Asschenberg de oden van Klopstock eenvoudig metrisch en
rijmloos zal vertalen(1). Gelijktijdig met den strijd om het rijm werd dus deze voor
het klassieke metrum uitgevochten, zooals we reeds voor een paar hiervoor opgesomde
rijmlooze stukken mochten aanstippen. Alleen willen we hier nu nog bij doen
opmerken, dat reeds in 1763 Ds. Wolff, de echtgenoot van Betje, in zijn Bedijking
van de Beemster Klopstock navolgde door afwisseling in de versvoeten te betrachten.
Na Van Alphen en Van de Kasteele zal het dan vooral de groep van Bellamy zijn
die de Duitsche Anacreontiker en de dichters uit den Hainbund nadoet. S.F.J. Rau,
zelf een Duitscher en J. Hinlopen dichten Klopstocksche oden, J.P. Kleyn, de man
van W. Ant. Ockerse, geeft ons van hemzelf en van zijn vrouw Oden en Gedichten
(1785) en Gedichten (1792) veelal rijmloos en in antieke versmaat, Antony van der
Woordt's bundeltje Gedichten in klassieke metra (1795) sporen Van Santen aan tot
het nemen van een aantal metrische proeven, die hij in 1796 onder den ietwat
schuchteren naam van Ruwe Proef over het werktuiglijke der Dichtkunde samenbracht.
Nieuwland en Strick van Linschoten op hunne beurt ‘beoefenden op niet
ongelukkige wijze het Grieksche metrum’(2), ja zelfs Bilderdijk, uit zucht tot grondiger
taalkennis, ‘vermeide zich af en toe in het domein der classici en toont zich een
anacreontisch dichter van zekere beteekenis in Mijne Verlustiging (1779) en
Bloemtjens (1785). Dit laatste werk zal Dautzenberg in zijn Voorwoord tot de
Gedichten (p. XIV) zelfs met welgevallen aanhalen’ om te doen zien, dat Bilderdijk
niet alleen de verscheidenheid van zangvallen kende, maer dat hij die in eenzelfde
stukjen beurtelings met ïamben, anapesten en trochaeën aantebrengen wist.’
Van Alphen reeds merkte terecht op, dat al onze dichters de vrijheid namen
spondeeën en pyrrhichiën onder hun jamben te mengen, zelfs in hun beste verzen,
en dat dit heelemaal niet als een gebrek te aanschouwen was(3). Dautzenberg(4) trekt
er onze aandacht op, dat ‘onze voorouders meer van melodie

(1) We krijgen nu ook temperamentvolle verdedigers en bestrijders van het rijm, die we
beurtelings aantreffen in de Prijsverhandelingen van het Leidsche genootschap van 1788.
Tot de eersten behooren Jan Rochussen en Jacob van Dyck (3e deel), tot de tweeden Kasteleyn
en Erkelens en Rochussen (zie Spoelstra blz. 101).
(2) Eug. van Oye: De Grieksche Metriek... p. LXIX
(3) Digtkundige Verhandelingen, Utrecht 1782.
(4) Gedichten, 1850 p. XVI.
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en menigvulde afwisseling en schakeering der sprake (hielden), dan wy mogen
houden van onvermydelik eentoonige iambische of trochaeische versvoeten’ en dat
zij hun gedichten kunstig met anapesten en dactylen wisten te doorweven. Van Alphen
was voorstander van de metrische (rijmlooze) verzen. Hij neemt het rijm aan voor
monotone alexandrijnen, waarin hij zelfs ter onderbreking metrische vrijheden
wenscht. Hexameters, sapphicum, en alcaïcum krijgen een bevallige melodie door
de ‘bestemdheid der voeten’. Zelfs kinderen vonden smaak in deze verssoort zooals
bleek uit zijn kindergedichtjes, die zeer populair waren.
Ook Van de Kasteele schreef reeds rijmlooze verzen in zijn Gezangen (Utrecht
1790). Hij verdedigt die verssoort tegen den alexandrijn, en schat ze hooger. Evenals
Klopstock, naar wiens Messias hij verwijst, en dien hij in zijn Henoch, een onvoltooid
heldendicht in hexameters, navolgt, gebruikt hij den Trochaeus, inplaats van den
spondeus, om den dactylus te vervangen. Dautzenberg keurde deze handelwijze af
in zijn Prosodia, daar zulks de hexameters verlamt.
‘De Duitschers hebben, uit mangel aen spondaeën, ook trochaeën in plaets van
dactylen toegelaten. Maer de beste schryvers maken tegenwoordig zelden gebruik
meer van die vryheid’.
Het gebruik van trochaeën moet dan ook volgens Dautzenberg ‘hoogst zelden
geoorloofd worden.’
C. Groeneveld, die in 1784, en Meerman, die in 1815 een bewerking van
Klopstock's Messias lieten verschijnen, gingen eveneens mank aan voormeld euvel.
Voor het overige waren hun princiepen min of meer dezelfde als die van Dautzenberg.
Kwantiteit en accent trachtten zij niet als verschillende factoren te onderscheiden,
zooals de meeste schrijvers over prosodie van hun en later tijd deden. Vooral Kinker's
Proeve eener Hollandsche Prosodia had dit onderscheid scherp doen uitkomen. In
tegenstelling met Hesselink, besluit K. tot het mogelijke van metrische verzen in
onze taal. ‘Die maat, welke de verzen aan de welluidenheid van het prosa ontleenen
kunnen wij meer gevoeglijk het Rythmus, die welke zij van de voetmaat ontvangen,
het Metrum noemen’ (blz. 143). De voortdurende strijd tusschen rhythme en metrum,
zooals die ook in de Latijnsche verskunst bestond, was de hoogste kunst in de poëzie.
Voor Dautzenberg, ‘bestaat de rhythmus in eene evenmatige verhouding der
spraekelementen (silben) naer derzelve uitweiding in den tijd (tydduer) en naer den
graed van derzelver toon...’ De Rhythmus vordert niet alleen eene regelmatige
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afwisseling van lange en korte silben, maer ook eene verscheidene betooning
(rhythmischen accent), waerdoor dezelve, zooals de silben eens woords door den
silbentoon, onderling verbonden zijn... Deze rhythmische accent stemt in onze taal
meestal met den gewonen silbentoon overeen.’
Metrum en rhythmus zijn echter niet gelijkbeduidend, waarschuwt Dautzenberg
ons:
‘Een reeks van lange en korte silben noemt men, afgezien van de door heffing en
daling bewerkte kunstmatige geledering, een metrum... Een Rhythmus kan door
verscheidene metra uitgedrukt worden. Dus hebben b.v. volgende metra zeker eenerlei
Rhythmus: Leef wel | myn vriend. - Zoo gezegd | zoo gedaen. Omgekeerd kan een
en hetzelfde metrum verscheiden Rhythmus hebben. De woorden schalmei en
nieuwmaen hebben eenerlei metrum, maer verscheidene Rhythmus, want in 't eerste
metrum is de heffing op de laetste der beide lengten in 't tweede metrum op de eerste
lengte’(!!)
Hier is de theoreticus weer eens in tegenspraak met de feiten; daar de heffing in
de gesproken taal wel degelijk in beide woorden op de tweede silbe ligt. Dautzenberg's
voorbeeld is hier dus ongelukkig gekozen. Zoo vindt hij ook de uitspraak vorstîn en
koningîn slecht evenals die van het Duitsche lebéndig(1), ‘onze prosodie eischt, dat
de klemtoon steeds op het zakelijk deel des woords valle, en het is een spreekfout
van den klemtoon op een uitgang te werpen...’ Hieromtrent, voegt hij er echter
wijselijk bij, ‘wil ik nogthans geene volstrekte wet voorschrijven.’
De strijd tusschen rhythmus en metrum is onmogelijk in onze taal, volgens
Dautzenberg's opvatting. Evenwel had Kinker met voorbeelden uit Vondel,
aangetoond, hoe de kracht en schoonheid van het vers juist uit het voormelde conflict
voortspruit. Kinker's boek, alhoewel wij de theorie niet meer kunnen aanvaarden,
berust nochtans op veel juiste taalwaarneming. Kinker heeft aangetoond, dat er een
groote verscheidenheid van lengte in de lettergrepen bestaat, en dat deze lengte voor
een vers van belang wordt. Wetenschappelijk is dit juister dan de eenvoudige indeeling
van Dautzenberg, in navolging van de Duitsche prosodisten; over Kinker's stelsel
oordeelt Kossman dan ook terecht:
‘Als (die) kleinste afzonderlijke deeltjes van het vers kan men de woorden, en de
hen vormende klanken onderzoeken, hun eigenschappen noemen en bepalen, maar
men heeft daarmee niet de elementen aangewezen, die uit zich zelf het harmonische
geheel vormen. Deze twee dingen nu heeft Kinker niet

(1) Zie ook blz. 131.
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onderscheiden; daarin ligt het misleidende van zijn begrip metrum, dat de tijdkundige
“metrische” eigenschap der woorddeelen in onmiddellijk verband brengt met die van
het “metrische” geheel, het “metrum” of versschema.’
Kinker heeft dus zijn doel gemist waar hij gepoogd heeft een gansch nieuwe basis
voor onze prosodie te vinden. Voor den taalonderzoeker echter heeft zijn werk nog
altijd een zekere beteekenis, daar vele van zijn opmerkingen nu nog waarde hebben.
Zijn werk verdient dus niet zoozeer de minachting die Dautzenberg en Van Duyse
er voor aan den dag hebben gelegd - maar... daar zijn stelsel onbruikbaar bleek, werd
het bestreden en in hun ijver zagen zij het goede deel van zijn bevindingen over het
hoofd.
De reden van de mislukking gaven wij reeds hooger. Dat de kwantiteit eenvoudig
volgens den klemtoon werd bepaald vond Kinker een grove dwaling, die in strijd
was met de klassieke verskunst. G. Hesselink die ook een antwoord op de prijsvraag
van de Hollandsche maatschappij schreef, het zelfs uitgaf, maar niet inzond, was
praktisch tot het besluit gekomen, dat de metrische verzen in onze taal zoo goed als
onmogelijk bleken. Kinker, die ze wel voor mogelijk achtte ging van de grondstelling
uit dat, indien men metrische verzen wilde schrijven, ze dan ook metrisch in den zin
der Ouden dienden opgevat te worden, t.t.z. volgens het metrum, niet volgens den
klemtoon. Waarom hij a priori van dit princiep uitging? Omdat de, volgens de
Duitsche versleer door Nederlandsche dichters gedichte stukken weinig bevredigden;
door de theorie te verbeteren dacht men ook betere verzen te verkrijgen.
Om te bewijzen hoe verkeerd het stelsel van Kinker was, ontleedde Dautzenberg
in zijn Prosodia vijf hexameters van den dichter, lijnen die dan op den koop toe nog
als voorbeelden aangehaald waren ‘door een Belgischen professor in zijne Vlaemsche
Prosodia.’ (Prof. J. David, Nederduitsche Spraakkunst (Mechelen 1835), dl. II, p.
117:
‘Van die hexametra is er geen een goed en het moet niemand verwonderen, dat
de metrische verzen tot hiertoe in ons land zoo weinig weerklank vonden, vermits
de leeraars der prosodia zelven op een heel verkeerd stelsel bouwende, slechte lessen
en slechte voorbeelden gaven.’
Dautzenberg verbetert dan ook de versregels en als hij later den elegischen
pentameter behandelt, kiest hij wel als voorbeeld disticha van Kinkers vertaling uit
Ovidius, maar wijzigt ze weer volgens zijn eigen regels.
Alhoewel metrische verzen zooals de Ouden die kenden, in
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onze taal zoo goed als onmogelijk zijn, daar onze taal het kwantitatief accent niet in
zulke mate bezit als het Grieksch of het Latijn, toch is het mogelijk om een ander
soort metrische verzen te schrijven, berustend op het kwalitatief accent. Deze
opvatting was die van Dautzenberg en zijn groote verdienste zal steeds blijven dit
door zijn theorie en zijn eigen toepassing te hebben aangetoond. Dat dit niet zonder
strijd ging is vanzelfsprekend, daar het er om ging diepgewortelde wanbegrippen uit
te roeien. De voornaamste tegenstander was Fr. Blieck(1); hoe Dautzenberg hem tot
zijn standpunt wist over te halen willen we in volgende afdeeling onderzoeken,
alhoewel de bekeering nooit heelemaal oprecht is geweest.

§ 2. - De lettertwist Blieck-Dautzenberg
Dautzenberg's metrische proeven, die links en rechts werden opgenomen, hadden
beroering in het letterkamp verwekt. Het Ned. Lett. Jaarb. voor 1850 bevatte een
stuk Aen het Alexandryn van Fr. Blieck, een notaris, die vlijtig deelnam aan alle
mogelijke dichtwedstrijden, door de kamers van rhetorica van te lande uitgeschreven.
Voor dezen rederijker waren natuurlijk de in die kamers heerschende opvattingen
over poëzie en verzenmaken heilig; de alleenzaligmakende alexandrijn moest dan
ook verdedigd worden tegen allerlei nieuwigheden, die door formalisten als een
Dautzenberg werden voorgesteld. De verheerlijking van den alexandrijn mocht echter
niet onbeantwoord blijven; het zal dan ook wel geen toeval geweest zijn, dat
Dautzenberg juist dit jaar de boekbespreking over het jaarboekje moest leveren in
de Vl. Stem(2). Zijn antwoord aan Den Heere Blieck.(3) bestaat uit twee
aaneengekoppelde sonnetten en draagt als motto: ‘L'art est pétrifié quand il ne change
plus.’ Het aanwenden van den rijken sonnetvorm, op zich zelf reeds, was het beste
antwoord dat kon gegeven worden op den zeurenden alexandrijn van Blieck, daar
het sonnet vroeger in de Fransche literatuur, waarvan dan toch ook de alexandrijn
afkomstig was, doorging voor de hoogste uiting in de dichtkunst(4). Van den stijven
en koelen alexandrijn kon Dautzenberg onmogelijk houden, want
‘Eentoonigheid kan enkel dan, bekooren
Wanneer niets schooners zacht ons tegenzuist.’

(1) DE NDKH 1886-87, 9e Jg., blz. 363, geeft Blieck's autobiographie tot 1842 onder titel: De
Laatste Rederijker naar een hs. van Blieck.
(2) Vl. Stem 1858; Ve deel, blz. 38-46.
(3) Verscheen ook in de Gedichten, blz. 137.
(4) ‘Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème’, Boileau.
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Daar om schiet hij zulke scherpe schichten tegen dezen versvorm wijl men hem
boven andere verheffen wil. 't Is niet omdat Bilderdijk die maat het meest hooren
liet, dat wij ze als de beste moeten aanzien, integendeel:
‘Door later tijd wordt eens die toon herpluisd.’

Blieck had verklaard dat reeds eeuwen lang door de dichters deze maat als de best
geschikte voor onze taal werd bevonden. Dit was Dautzenberg te veel!
Gewaeg van 't Voorgeslacht ons, bid ik nimmer,
De ouddietsche kunst ontkent uw los getimmer
Getuige des-zoo menig reuzensticht.

roept hij zijn tegenstander toe en vraagt hem schalks of Reinaert soms ook in
alexandrijnen geschreven was! Het zwaartepunt van zijn antwoord lag hier dus vooral
op de middeleeuwsche versmaat, alhoewel hij, de metrische verzen bedoelend, over
de schoone vormen terloops spreekt. Dit deed Dautzenberg vooral, omdat Blieck
van het ‘voorgeslacht’ gewaagde.
In zijn verdere critiek op de ingezonden stukken van het jaarboekje kwam echter
een deel voor, dat door Blieck als een uitdaging werd opgenomen. Het was de critiek
op de twee stukjes van Nolet, waarin Dautzenberg ontstemd was over de conservatieve
richting die deze dichter scheen in te slaan:
‘Heer Nolet zoude ons door zyne kunstige tael tot zyn begrippen overhalen. Maer
zyn “Ik en weet het niet” klinkt ons wegens zyn lieflikere vorm, veel zoeter in 't oor;
en het spyt ons dat Heer Blieck meer invloed uitoefent dan wy op dezen dichter, die
de fynste klanken uit zyn taelinstrument weet te trekken. Om verstokte Zondaers tot
ons over te halen, ware het wellicht noodig, een allerbest alexandrynsch gedicht in
een vloeienderen vorm te gieten, en het verschil zou in het oog springen...’
Hieruit kan men opmaken welke breede kloof de twee opvattingen scheidde en
welken diepen afkeer Dautzenberg voor deze verssoorten gevoelde. Dit mag wel
zonderling heeten, als men bedenkt dat Dautzenberg alle vormen wenschte in te
burgeren, en hij zelfs op het 3e Congres verklaarde, maar dit misschien meer om
tactische redenen: ‘Wy verwerpen geene vorm, zelfs die der alexandrynen niet!’
Maar begrijpen wij hem goed! Hij is niet principieel tegen den alexandrijn, maar wel
tegen de toen algemeen gangbare opvatting, als zou het alexandrijn ‘de’ verssoort
bij uitstek zijn. En daarvan was juist Blieck overtuigd. In antwoord op Dautzenberg's
voormeld voorstel schrijft hij op 15 April 1850(1) om hem uit te noodigen

(1) Zie: Briefwisseling Blieck-Dautzenberg in NDKH XIIe Jg. p. 426-36.

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

148
Tollens' Overwintering op Nova-Zembla eens trachten te hergieten in een anderen
vorm naar keus. Maar dit voorstel van Blieck was allerongelukkigst, daar Tollens
juist door Dautzenberg zeer hooggeschat werd, zooals blijkt uit zijn redevoering op
het 3e Congres(1). Daar Tollens hem te hoog stond, stelde Dautzenberg voor(2) een van
Blieck's stukjes om te werken; Blieck mocht zelf zijn beste werkje daartoe kiezen;
deze echter was er niet voor te vinden. Dautzenberg, die een te braaf man was om
lang te wrokken, verzoende zich vlug met Blieck. Deze verzoening was echter niet
door Nolet bewerkt.
Deze laatste had, met zijn gewonen bijtenden spot, de twee dichters over den hekel
gehaald in zijn satire: Aen twee verbolgen Collega's, waarin hij, in schijn verwonderd,
uitriep:
Wat's dit o Dautzenberg, wat's dat, myn goede Blieck?
Gy zacht als lamm'ren toegerust als vechtersbazen
Wat smyt ge al steenen in elkanders dichterglazen?
Spreekt, zal die silbenstryd niet koelen zonder blazen,
Of blyft ge beide aen metrum-indigestie ziek?

Blieck was weinig ingenomen met de figuur die Nolet van hem geschetst had (zie
brief aan Dautzenberg, 21 Juli 1851). In zijn tweeden bundel Mengelpoëzij (Roeselaere
1850, blz. 65), plaatst hij daarom hij zijn hymne Aen het Alexandryn volgende
opmerking ter verrechtvaardiging:
‘Men kan vijand van het alexandrijn, en echter een goed dichter zyn zooals de
heer Dautzenberg. Ik begrijp nogtans niet dat een goed dichter het Alexandryn (geen
tiraldiraldira) kan haten, en zoodanig miskennen, dat hij verkwist acht het taelgenie
daeraen besteed door Bilderdijk. De heer D. verwerpt die deftige maet, en knielt neer
voor den metrischen versvorm. Beiden acht ik hoog, ziedaer ons verschil. Dit verschil
heeft nog geen aanleiding gegeven tot den minsten lettertwist van mynentwege. Wat
mag de heer Nolet De Brauwere toch gebracht hebben op de gedachten van zijn
gedicht Aen twee verbolgen collegas? mijn stukje Aen het Alexandryn?
‘Bij 't vervaerdigen van hetzelfve wist ik nog niet dat dit de heer Dautzenberg het
heldenvers vijandig was, en ik dacht noch aen dezen dichter noch aen de metrische
poëzij’
En met deze opmerking hoopt hij een ‘vrede onder ons die van goede wille zijn’
te hebben gesticht. Dautzenberg antwoordde, hem (4 Aug. 1851) dat hij het gedicht
van Nolet niet

(1) ‘Onze onsterflike Tollens baerde reeds eenig opzien, toen hy met dactylen en anapesten
durfde optreden, want de lezers hadden het lezen vergeten en geraekten telkens in de war,
omdat de dichter hier en daer een misgreep hy het schatten der silbenwaerde deed.’
(2) Brief van 29 Augustus 1850.
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al te tragisch moet opnemen. ‘Heer Nolet heeft uit niets iets willen maken, bij hem
was er gene kwade gedachte, en zulke Caricatuurbeeldekens kunnen mij niet ergeren.
Vonde ik mij daerbij op den teen getrapt, dan wierde ik ook eens kwaad pro forma
en alles ware ten einde. Ik ken Nolet te dicht van nabij om hem eens kwaden inzichts
te betichten. Ik weet ook dat Van Duyse U geen kwaed wil.’
Van wrok was er nu geen spraak meer, alhoewel het meeningsverschil groot bleef.
Blieck, die nu Dautzenbergs dichtstukjes regelmatig ontving, draaide meer en meer
bij; zoo zegt hij o.a. in een brief (31-8-50): ‘...ik sluit geene vormen uit, althans geene
vormen die goeden smaek verraden, die de proef van een bevoegd onderzoek kunnen
uitstaen, kortom die geschikt zijn om den schat der Vlaemsche tael en dichtkunst uit
te breiden’ (dit standpunt was, aldus geformuleerd, ook dat van Dautzenberg, welke
immers ook een keus wou doen tusschen al de mogelijke vreemde vormen!). Blieck
aanvaardde de door D. gebruikte vormen, alhoewel hij ze voor de verheven poëzie
verwerpt. Daar alleen moet voor hem het alexandrijn aangewend worden volgens
hem. ‘Hetgeen ik van u ken, byzonderlyk van uwe nieuwe versmaten, schynt my
aanveerdelyk voor de ligte poëzy. Het heldenvers (d.i. voor Blieck dus de alexandrijn)
is en blyft de deftige maet by uitmuntendheid’ schrijft hij nog in denzelfden brief en
nogmaals verzoekt hij dan Dautzenberg zich toch maer eens aan een overzetting van
Tollens' Overwintering te wagen! Hieruit blijkt wel duidelijk dat, waren beiden
schijnbaar verzoend, in werkelijkhied de kloof tusschen hun opvattingen niet te
overbruggen was. Blieck bleef zijn ouderwetsche princiepen getrouw, alhoewel het
moet erkend worden, dat hij veel toegevender voor het nieuwere werd; zoo schreef
hij volgend jaar (21 Juli 1851) aan Dautzenberg nadat hij diens stukken De Landbouw,
De Wonderharp en de Prosodia ontvangen had, dat hij De Landbouw een
verdienstelijk stuk vond.
‘Indien het medegedongen heeft in den Brugschen prijskamp, plaats gehad
hebbende in September 1850, dan verwondert het my dat het niet bekroond is
geworden. Doch, neen, het verwondert my niet; uw metrum, in Vlaemsche gedaente,
bevreemdt nog menigen lezer en mogelyk zelfs nog menigen regter. De tyd zal dit
beteren, en gy zult er veel toe helpen.’
Blieck was hier wel een goed profeet. Hij schrijft daarna, om te bewijzen dat hij
metrische verzen niet versmaadde, een stuk in sapphische strofen en vraagt
Dautzenberg's oordeel. Hij zou het laten drukken ‘om den jongeren dichters een
voorbeeld te geven van bereidwilligheid tot volgen van (D's) stappen in het door
(hem) ontgonnen dichtveld... Dat zy dit nieuwe beproeven
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zonder nogthans het oude te verlaten’ is zijn wensch. Dautzenberg vond het stuk
betrekkelijk wel voor een eerste proeve. ‘By myn eerste proeven lukte ik niet zoo
wel; en later was ik blyde dat ik ze niet te vroeg in 't licht gaf’ bekent hij; hij had
slechts zeven fouten of ‘verstooten’ tegen de silbenmeting aangeteekend! Verder
wijzigde hij een aantal verzen uit Blieck's stuk om aan te toonen in hoeverre de
schrijver zich deze aanmerkingen ten nutte maakte, laten we hier de laatste strofe
van het stuk volgen zooals Blieck het eerst schreef, de aanmerking die Dautzenberg
maakte daarna en dan Blieck's definitieve tekst:
Blieck's oorspronkelijke tekst:
Wereldling, verzelt gy den lykstoet grafwaarts,
Bid, terwyl het sombere requiem galmt
Ga dan zwygend henen: een heiligschennis
Waer daer uw rede.

Dautzenberg's wijzigingen:
Wereldling, verzelt ge ten grave een lykstoet,
Bid terwijl 't streng requiem stygt ten hoogen
Ga dan zwygend heen: als een heiligschennis
Klonk er uw rede.

Blieck's tekst (Mengelpoëzy 1863; blz. 81-82):
Nietige aerdling, volgt ge ten grave een lykstoet,
Bid, terwyl 't streng requiem stygt en heensterft
Ga dan zwygend heen: als een heiligschennis
Klonk er uw rede.

Deze strofe was echter reeds in de Eendragt V, nr 5 verschenen heelemael zooals
Dautzenberg ze gewijzigd had, behalve de tweede regel waar reeds ‘en heensterft’
in plaats van ‘ten hoogen’ staat.
Na deze opzettelijke toegeving aan Dautzenberg, die Blieck meer als een aardigheid
beschouwde kwam er later een minder gewilde, waar hij wel gedwongen werd
Dautzenberg's princiepen in toepassing te brengen; dit was namelijk het geval bij
zijn ‘Proeve van vertaling in vrye dichtmaet van het Psalmboek’. Om zijn werk te
verrechtvaardigen laat hij deze vertaling door een betoog volgen, dat alleszins
merkwaardig mag geheeten worden. Eenerzijds moest hij wel bekennen met zijn
alexandrijnen in dit geval niet voort te kunnen om een trouwe weergave van de
psalmen te verkrijgen, maar anderzijds vreesde hij toch
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dat de poëzie door al de vrijheden die de formalisten zich veoorloofden, in
bandeloosheid zou ten ondergaan! Antonides' Ystroom stelde hij, evenals Dautzenberg
reeds voor hem gedaan had, tot voorbeeld, en gaat te keer tegen hen, die de
levendigheid van die verzen nog niet groot genoeg vinden en ‘hellen tot de lossere
dichtvormen der middeleeuwen’. Voor hem was dit iets verschrikkelijks! ‘Wordt
hunne stem verhoord, wat zal er uit volgen|’ roept hij in vertwijfeling uit. Over zijn
eigen verzen van de psalmvertaling zegt hij: (Taelverbond, 1854, p. 63): ‘Onze verzen
hebben nooit meer, dikwyls min dan vier voeten of maetslagen van twee, drie en
somtyds vier lettergrepen. Deze vryheid zouden wy vermyden in het ernstige vak.
Zy strookt niet meer met den beschaefden nederduitschen versbouw...’
Toen Blieck later zag, dat de wassende vloed van het formalisme toch niet meer
te stuiten was, berustte hij, zij het dan ook met een bedrukt gemoed. In den Voorzang
van zijn Poëtentwist tracht hij dan maar de twee standpunten te verzoenen in een zin,
dien Dautzenberg steeds voorgestaan had, zooals uit dit fragment blijkt:
Poëet:
Staken we 't kijven! geen lettergebrek
Ligt in 't verschil van de vormen en maten
Geene in 't dichtryk valle in 't verwaten
Vrede! dat ieder zijn taek voltrekk'!
Metromaen:
Ik met den bouwkunstregel, het oude onverganklijke metrum.
Rimax:
Ik met het eeuwig rym, der verzen vade-mecum.
Poëet:
En ik tot slot van 't maetgeschil
Met beide, 't een uit keus, het ander uit gril.
(Mengelpoëzy, derde deel, 1864.)

§ 3. - Klassieke metra na Dautzenberg.
Hiermee was de strijd voor metrum en vormvernieuwing dan ten slotte toch door
Dautzenberg en zijn aanhangers gewonnen. Het rijk van de Blieck'sche
rederijkersalexandrijnen was voorgoed ten einde. Langs alle kanten, in jaarboekjes
en
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tijdschriften, stonden volgelingen van den Limburgschen metrist op en leverden een
groot aantal dichtproeven naar een opgegeven klassiek schema. Intusschen is van al
de voorgestelde metra de hexameter wel het meest geschikt gebleken, en is dan ook
het meest aangewend. De hexameters door Jan Van Beers gedicht, alhoewel onder
invloed van Dautzenberg, wijken toch eenigszins van zijn stelsel af, daar Van Beers
den door Dautzenberg als valsch verklaarden regel aannam, dat een lange syllabe
kort wordt door overheersching van een andere. Ook durft Van Beers wel een
trochaeus in plaats van een spondaeus in zijn vers inschuiven. De oudste hexameters
van Van Beers zijn van 1858 (De Geest, De Bestedeling). Later schreef hij nog zijn
Begga (1868) en zijn In Verlof (1881) in dit metrum. Disticha zijn veel minder in
onze taal gedicht. Evenwel schreef later K. Van de Woestijne et nog in zijn Interludiën
(De Vliegende man bij voorbeeld) waaruit meteen blijkt hoe het door Dautzenberg
zoo kwistig gestrooide zaad zelfs in de jongste jaren nog welig opschoot! Nu is het
ook wel waar, dat Van de Woestijne ‘vooral de dichter van een zekere Europeesche
beschavingsverfijning’ (Verwey) hoog met Dautzenberg's vormwerk opliep, en
evenals zijn vriend Van Langendonck steeds den keurigen vorm op het oog had.
Niet alleen in Vlaanderen, ook in Nederland bleef Dautzenberg's strijd een lange
nawerking uitoefenen. Zoo behandelde in 1872 Alex. Fr. Sifflé, een tijdgenoot van
Dautzenberg(1) die veel gedichtjes leverde voor den Ned. Muzenalmanak en andere
jaarboekjes, de vraag: ‘In hoeverre verdient het aanbeveling by de vertaling van een
dichtstuk zich te houden aan de maat van het oorspronkelijke?’ Hij kiest partij voor
den alexandrijp tegen de vreemde maten. Desnoods wil hij nog hexameters en
pentameters aanvaarden, maar kant zich beslist tegen al de andere soorten als het
sapphicum dat, voor hem, in onze taal onmogelijk te maken is(2).
Zes jaar later kwam de kwestie weer op het tapijt en werd druk besproken op het
16e Taal en Lett. Congres te Kampen. Dr. Jansen uit Groningen leidde de vraag in:
‘Verdient het bezigen van de Grieksche metra, met name van den hexameter in Nederl.
dichtwerken een aanbeveling? Zijn besluit was ontkennend. Heremans weerlegde
eerste de aangevoerde bezwaren; Burgersdijk toonde aan dat het dezelfde waren, die
men vroeger in Duitschland tegen Vosz had aangevoerd. Hij stelde Vosmaer tot
voorbeeld, die evenals onze Dautzenberg, zulke prachtige

(1) Geboren te Middelburg 11-5-1801 en aldaar overleden 7-10-72.
(2) Zie Hand, XIIe Taal en Lett. Congres, blz. 409-411.
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hexameters wist te schrijven. Hijzelf was partijganger van het gebruik van de antieke
metra en op het 21e Congres te Gent, waar nogmaals over de vraag geredetwist werd
las hij een fragment voor uit zijn metrische vertaling van Aeschylos, Zeven tegen
Thebe.
Als men Vosmaer's Londinias, Burgersdijk's vertalingen en Rau's Gedichten
leest, dan merkt men, hoe lang na het optreden van Dautzenberg in Vlaanderen, zijn
invloed zich in Holland deed gelden, want de gansche metrische beweging, die van
Zuid naar Noord overging, was ten slotte toch door hem in het leven geroepen.

§ 4. - De Middelnederlandsche dichtsoort.
Niet alleen de invoering van de klassieke metra, ook het gebruiken van onze eigen
oude maten, accentvers en nevelingstrofe werd door Dautzenberg verdedigd. Zooals
uit het volgende zal blijken was hij de eerste, die ze opnieuw aanwendde. Toen
Serrure te Gent een perkament met 75 verzen uit het Nevelingenepos (in het
middelnederlandsch!) in zijn bezit kreeg en in den Messager des Sciences et des Arts
(Gent, 1838, p. 510) in facsimile publiceerde, bracht dat heel wat opschudding in
het letterkamp teweeg. Men liet zijn fantazij vrijen tegel; theorieën over het al of
niet oorspronkelijke van het epos werden opgebouwd. Thym beweerde dat de Duitsche
en de Vlaamsche zanger op hetzelfde canevas hadden gewerkt. Anderen, waaronder
Van Duyse, betwijfelden dit.
Snellaert (Verhandeling over de Nederlandsche Dichtkunst in België, Brussel
1838) hoopte, dat iemand zich al vast aan de vertaling van den hoogduitschen tekst
zou zetten, in afwachting dat de overige brokken van het Nederlandsch epos ontdekt
zouden worden. Blommaert begon hieraan, doch in getelde silben!
Delecourt beproefde daarentegen een woordelijke vertaling (zie de Broederhand,
1845, p. 362 vlgg.). ‘Slechts sedert korten tijd’, stelt Van Duyse in 1854 in zijn
Verhandelingen(I, p. 27) vast, ‘is bij ons eindelijk het Nevelingenvers uit zijn
schijnbaren doodslaap opgestaan. Daaraan heeft Dautzenberg het zijne toegebracht,
die er de ‘vrolike daden van Keizer Karel’ in bezong. (Gedichten, Brussel 1850, p.
141-161). Dit getuigenis van een vriend en tijdgenoot is van het meeste belang, daar
zij afdoende bewijst hoe Dautzenberg wel wezenlijk hier als baanbreker optrad, en
ook als dusdanig erkend werd. ‘Moge welhaast een vaderlandsch epos het
vaderlandsche epische vers in zijn volle waarde herstellen en handhaven!’ roept Van
Duyse hoopvol uit (ibid., p. 28).
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In onze hedendaagsche literatuur echter zijn er weinig epossen gedicht; J. de Geyter
is de eenige die een in middelnederlandsche dichtmaat schreef(1): ‘Keizer Karel en
het Rijk der Nederlanden’. Ook hij brak een lans voor het middeleeuwsch episch
vers.
In 1874, schenkt hij ons een woord over epischen versbouw, bij zijn bewerking
van ‘Reinaert de Vos in nieuw Nederlandsch’ (Schiedam, H.A.M. Roelants). Met
verbittering roept hij uit:
‘De regels van den middelnederlandschen versbouw heeft men verleerd... Tot in
de laatste tijden zegde men zelfs dat in de middeleeuwen geen Nederlandsche
versbouw bestond; dat de verzen bloote regels waren, sluitend met een rijm... Waarop
hij vaststelt dat geen enkel verhalend gedicht in de Nederlanden meer is geschreven
dat erkend wordt als een meersterstuk, sedert men afgeweken is van de regels der
middeleeuwsche prosodie.’
De Geyter stelt dan vast dat onze vormleer sinds drie eeuwen stroef is ‘en niet
voortgevloeid uit den aard onzer tale’. Om daaraan te verhelpen geeft hij eenige
regels op waarin hij met andere woorden omtrent hetzelfde wat Dautzenberg vroeger
reeds zegde, verkondigt. Voor dezen laatste heeft onze taal ‘zoowel silbentoon als
silbenmaet; maer zy onderscheidt zich daerdoor van de oude spraken dat klemtoon
met de lengte meest overeenstemt, en dat de prosodische tydmaet der silben niet door
te lichaemlik afwegen der geluiden, maer door de grootere of mindere inhoudswaerde
(beduidenis) der silben bepaeld wordt.’ De Geyter komt practisch tot hetzelfde besluit
wanneer hij zegt dat men ‘onze silben moet wegen, nooit tellen’, daarom moet onze
prosodia nooit op de leer der kwantiteit berusten.’ Beiden zijn het er dus over eens,
dat de prosodie hoofdzakelijk op kwaliteit en minder, of heelemaal niet, op kwaliteit
van de silben moet steunen.
‘In de laatste tijden heeft menigeen het gevoeld, gaat De Geyter voort(2) en zich
op het metrum toegelegd. Te recht is men bij de Grieken te leere gegaan; maar ten
onrechte heeft men ze nagedaan; stellig kunnen wij in 't Nederlandsch b.v. zeer goede
hexameters bouwen, maar stellig ook mag een vreemde taal ons hare dichtwetten
niet opdringen...’
Hierin weer eens te meer gaan De Geyter en Dautzenberg feitelijk accoord;
alhoewel de laatste wel de Grieksche metra na-

(1) TEN KATE maakte voor zijn vertaling van Tegner's Fridthjofsaga gebruik van het
nevelingenvers. WAZENAAK'S Volkenmoord (Gent 1897, 2e druk) werd in
middelnederlandsche accentverzen geschreven; wij kunnen dit laatste echter niet als een epos
aanzien; het waren ook niet altijd nevelingenverzen die de Geyter en Wazenaar schreven;
beiden betrachtten echter steeds een rijke afwisseling van accentverzen.
(2) Zie voetnota blz. 155.
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bootste en er eene diepe vereering voor had, zijn navolging was opzettelijk gewild,
om aan te toonen wat een rijkdom in die metra school voor onze taal; hij stond echter
meer dan wie ook het aanwenden van middeleeuwsche versschemata voor!
Dautzenberg wilde alle vreemde vormen invoeren, bij de reeds in gebruik zijnde,
om een rijkeren vormvoorraad te bezitten, terwijl de Geyter veeleer van oordeel was,
althans voor het epos, dat de bestaande middeleeuwsche vormen voldoende
afwisseling bood(1). Dat de Geyter op het voetspoor van Dautzenberg trad, en zijn
dichterlijke voorganger zeer hoogschatte, blijkt daarenboven maar al te duidelijk uit
de terechtwijzing die hij Dautzenberg geeft, terechtwijzing die echter Dautzenbergs
stelsel niet in de grondvesten aantast en slechts over een punt van ondergeschikt
belang gaat (zie Inleiding, p. XIV).
‘Zeer te onrechte beweert de anders zoo keurige Dautzenberg (wij cursiveeren
zelf) dat in onze taal geen tweesilbig woord uit twee korte lettergrepen bestaat. Eene,
zijne, hare, hunne, onze, geene, deze, enz., hebben geen kwaliteit, tenzij men er
opzettelijk zwaarte in legt. Om die woordjes toonloos te maken, hoeft men de tweede
silbe niet af te kappen, zooals de Noordnederlanders doen’; (en nu is het zooals
Dautzenberg het zelf zou gezegd hebben:) ‘men mag nooit verminken, men behoort
slechts goed te lezen.’
Dat een tweelettergrepig woord nooit in beide lettergreepen kort kan zijn, ‘omdat
men zich gedwongen voelt opeenvolglyk te rusten en zich te bewegen’ was reeds
twee eeuwen vroeger door Ymmeloot verkondigd. (‘La France et la Flandre
réformées, ou traicté enseignant la vraye methode d'une nouvelle poesie françoise
et thyoise harmonieuse et délitable’, Ypres 1626.) Van Duyse, die dit feit in zijn
Verhandelingen aanstipt (1.47) treedt de meening van Ymmeloot volkomen bij.
‘Deze laatste regel is... een hoofdregel voor de strengere metrische versificatie...’
Het is duidelijk dat Dautzenberg en Van Duyse het hier eens waren. Na De Geyter
zou Eug. Van Oye (De Grieksche metriek in de Nl. Dichtkunst, Bijblad Biekorf,
1911, Brugge), het valsche van Dautzenberg's uitspraak aantoonen, door eenige van
zijn eigen verzen aan te halen, waarin hij zelf wel degelijk tweesilbige woordjes voor
twee korte laat tellen.
‘Hij, Dautzenberg, de oordeelkundige prosodist, de correcte zanger hij had zulks
gezegd?... En niet hij alleen, maar

(1) VOSMAER, Vlugmaren, III, 91-93, besprak waardeerend De Geyter's verhandeling en
waarschuwde daarbij tegen de dwalingen die ontstaan bij een gedachtelooze navolging der
Ouden.
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menig andere had het hem nagesproken, van Van Duyse af tot al dezes en
Dautzenberg's kopisten! Hoe was zulks mogelijk? Want het volk spreekt toch anders
en 't volk is de meester!... vind ik (de rechtvaardiging) misschien in den regel dat
‘alle Nederlandsche woorden toch eene sylbe hebben die het zakelijke des woords
bevat en die dus lang moet zijn? Van Duyse, II, 92-112 en passim.) Maar, dien regel
algemeen maken is juist het geschilpunt als aangenomen voorstellen (1 c., p. CII).
Van Oye haalt dan een aantal verzen van Dautzenberg aan, waarin juist tweesilbige
woorden voorkomen; ook bij Van Duyse, Decort en Ferguut toont hij er het gebruik
van aan!
Moge Dautzenberg op dit minder belangrijk punt ook al eens ongelijk gehad
hebben, den heilzamen invloed dien hij op onze literatuur heeft uitgeoefend is niet
te ontkennen. Zijn metrische proeven, zijn loverkens, samen met die van Van Duyse
en vooral van Hoffmann, zijn nevelingenverzen en hexameters hebben een ommekeer
in onze dichtkunst veroorzaakt en ze bevrijd van den hoogdravenden toon van de
‘heldenmaat der deftige poëzy’. Dat zijn vers soms gewild ouderwetsch en
onnatuurlijk naief aandoet, willen we hier niet loochenen, al wordt dit euvel vaak fel
overdreven. Zijn streven naar eenvoud en lossen zwier, zijn gelouterden smaak en
zijn gezondere opvatting over onzen Nederlandschen versbouw moeten, ook nog
door ons, als zijn grootste verdiensten aanzien worden.
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Dautzenberg als Criticus, Prozaïst en Paedagoog.
Hebben wij reeds in den loop van dit werkje meermalen de gelegenheid gehad
Dautzenberg's critieken te vermelden, thans willen wij zijn niet al te overvloedig,
maar degelijk critisch werk in zijn geheel overschouwen.
Dat hij bij de beoordeeling van een werk in hoofdzaak den vorm onderzocht hoeft
haast geen betoog; daarnevens echter was hij dichter genoeg om ook aan den inhoud
hooge eischen te stellen en een oprechte en ongedwongen uiting van het gevoel te
waardeeren. Van de hooggeleerde strenge dichtkunst, met haar al te grootdoende
deftige stijfheid had hij een hartsgrondigen afkeer. Dat Blieck het in die
omstandigheden ontgelden moest is licht te begrijpen. Dautzenberg gaf hem den raad
‘de snaer wat lager te stellen’ (25-10-51). Merkwaardig is het wel hoe zijn opvattingen
over poëzie over 't algemeen met deze van Gezelle overeenkomen. Volgend citaat
uit voormelden brief aan Blieck moge dit staven:
‘Wat het godsdienstige betreft wenschte ik u te zien afdalen tot de bloemen der
weiden, tot de halmen der velden, tot den lommer des wouds, tot het gejoel der
vogelen en het gekriel der eindelooze schepselkens die de lucht en het water vullen.
Kortom uwe gedichten moeten voortaan meer in de open lucht dan in de gesloten
kamer geschreven worden...’
Terug naar natuur en eenvoud is voor onzen dichter de leus! Niet allen zijn groote
dichters, - ook zichzelven rekent hij daar niet onder! - maar allen kunnen oprecht
hun gevoel uitzingen. Vandaar dan ook zijn groote waardeering voor het werk van
mindere dichters, die zich heelemaal geven zooals, ze zijn: dat zijn dan voor hem
Bogaers, V. Loveling, De Cort of de Duitsche dichteressen L. von Plönnies en Ida
von Düringsfeld. Zoo zegt hij van de laatste: ‘De muze van Mevr. von
Reinsberg-Düringsfeld loopt niet op hooge stelten door moerassen en waterplassen;
zij kent evenmin de holdravende groote trom, die de onnoozele
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menigte doet duizelen. Hare muze, wars van spitsvondig geleerder gezochtheid, is
de eenvoudigheid zelve’ (NT, 1865, p. 318). Eenvoud, natuur, gevoel, dat is de
hoofdvereischte die hij stelt aan een dichtwerk ‘Ontkiemende talenten is immers
niets zoo verderfelijk als de bombast, tegen welke de onsterfelijke Swift zoo
onbarmhartig tevelde trok, zonder het wangedrocht te kunnen dooden; ‘maar deze
eenvoud mag niet overslaan tot het gemaakt, naieve dat zich uit in het gezocht
aanwenden van diminutieven; daartegen waarschuwt Dautzenberg evenzeer, zeggend:
‘De dichters zijn somstijds groote kinderen en beginnen hun lenteliedjen b.v. met:
“'t Watertjen kabbelt zoo lustig/ Tegen den groenenden zoom;/ 't Zonnetjen spiegelt
zich rustig/ Diep in den helderen stroom...” Houdt gy van “'t watertjen”? Zeker neen.
En van “'t zonnetjen?” Nog veel minder. Ik zou “zonnetjen” noch “watertjen” ooit
willen geschreven hebben. Het dunkt me te klein, te belachelijk(1).’
Het werk, dat voorzeker deze fout niet had, was Nolet's Ernst en Luim. Dautzenberg
waardeert het, daar geen werk in onze literatuur meer logica in opvatting en
uitdrukking der gedachten vertoont en daarenboven zoo rijk is aan uitdrukkingen
‘welke men zich alleen herinnert voorbijgaande vernomen te hebben in straatjens of
langs akker- en beemdgronden’. Het oordeel over Nolet's vroeger werk was nochtans
lang niet zoo gunstig. Reeds zagen we boven wat hij over ‘Ambiorix’ dacht; uit een
brief aan Van Duyse (12-6-47), leeren wij nu ook zijn oordeel over een ander stuk
van Nolet kennen; het werpt tevens een bijzonder licht op de eerzucht van dezen
laatste. Wij knippen daaromtrent het volgende uit:
‘Nolet, tegenwoordig in Rotterdam, heeft zijn dicht Aen de Germanen door een
Keulenaar laten vertalen en in eene gouvernementeele gazette latten opnemen. Op
die wyze verhoopt hy of het adelaerskruis of nog meer te verwerven. Aen de
Germanen bevat voor myn gevoel niets; de groote woordenkramery is geene poëzy.
Hy doet vuerkolommen uit den onheilbarenden schoot der afgronden stygen, dat
men voor louter vuer en vlammen stikt, en zelfs blind wordt. Den gerusten wetteliken
vooruitgang Pruissens met de Fransche omwenteling te vergelyken, dat was aen
onzen eersten dichter voorbehouden. Proficiat!’
Veel liever dan Nolet's verzen is hem Van Duyse's Nazomer welk werk hij ‘wat
gedachtenrykdom betreft, alleen met Jean

(1) Nederd. Tijdschrift, 1865, p. 321. Boekbespreking over “Aurora”, Jaarboekje voor 1865;
Haarlem.
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Paul Fr. Richter kan vergelyken’; de bundel lijkt hem wel het volmaakste werk va
nzijn vriend te zijn, want hij ‘erkent er den man in, die voor zyne prosodie in Holland
den prys des instituuts wegdroeg’ en die ‘niet altyd eene afgeteekende baan inslaat,
maar droomend en dwalend vaak door de hoogste kringen des ethers zweeft.’
Bovenal echter geniet hij van de poëzie van A. Bogaers; dat is, onder zijn
tijdgenooten, zijn lievelingsdichter. Wat hij over dezen dichter zegt is woordelijk op
hemzelf toepasselijk; daarom juist zal hij wel zooveel van Bogaers gehouden hebben,
wijl hij er zichzelf voortdurend in meende terug te vinden! Ziehier nu Dautzenberg's
zelfportret in deze critiek onbewust geschetst:
‘Men weet met hoe veler zorgvuldigheid B. zyne kiesche en keurige tafereelen
schildert, met welken iever hy zich zelven steeds het doel hooger en hooger stelt,
om behendiger en kunstryker te worden in uitdrukking en form... De dichter weet
de Horatiaansche lessen van buiten en tracht naar volmaaktheid; hy onderscheidt
zich door de fynste behandeling der taal ten opzichte van prosodie en zangerigheid
en tevens door de keus en de schikking zyner stoffe en zyner gedachten. Uit elken
gedichte van Bogaers ryst u een ambergeur tegemoet, die niet zoo zeer nog den fynen
wereldman kenmerkt dan wel den edelsten mensch. B. is nooit gemeen en nooit
gezocht, meestal eenvoudig en steeds edel... Wie B. kent zal hem niet alleen
waardeeren om zijner hoogere kunstvorm, hij zal hem ook beminnen, want uit iederen
zijner poëtische regelen straalt des menschen vriendelikste geest en het verhevenste
gevoel.’
Beter schets van Dautzenberg als mensch en als kunstenaar kunnen wij ons moeilijk
voorstellen! Dat hij Bogaers moest beminnen is klaar, gezien al die voortreffelijke
eigenschappen die hij, te rechte of ten onrechte, meende in hem te herkennen.
Ook Tollens en Beets stonden bij hem zeer hoog aangeschreven, zooals we reeds
boven mochten vaststellen; hij verkoos ze boven Bilderdijk maar genoot ze toch niet
zoozeer als Bogaers welke het meeste den vorm verzorgde.
Dautzenberg was geen onvoorwaardelijk voorstander van vertalen: zoo is hij bij
de beoordeeling van S.J. Van den Bergh's Leven en Lieven(1) er wel om verheugd,
dat weer een brok vreemde poëzie is ingevoerd maar wijst toch op de moeilijkheden,
ja de onmogelijkheid zelfs, om veel verzen te vertalen.’ Daar

(1) NT 1862, I, p. 269. Leven en Liederen. Liederen Duitschlands dichteren nagezongen door
S.-J. VAN DEN BERGH, Utrecht 1862.
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zijn honderden juweeltjes van Rückert, die, vertaald, bij ons allen luister zouden
verliezen; ook zet hij de jonge dichters aan, hun vorm, die het eigendommelijke van
het vers uitmaakt, meer te verzorgen; over zijn eigen schoonzoon Fr. De Cort velde
hij een rechtzinnig oordeel en wees hem den goeden weg, wanneer hij over diens
Tweede Reeks Liederen handelend, zegde: ‘De dichter worde nog strenger in zyner
keuze en keuriger in zyner uitdrukking, en zyne liederen zullen door gansch Nederland
zoo luid en zoo vrolik klinken als in Antwerpen.’
Fr. De Cort heeft den gulden raad opgevolgd en bereikte daardoor inderdaad in
zijn laatste werken een tevoren ongekende hoogte.
De critieken die hij uitbracht in de verslagen over de officieele prijskampen, evenals
deze over de letterkundige jaarboekjes, waren steeds onpartijdig en welgemeend;
ook kop menig dichter er zijn voordeel uit halen, daar Dautzenberg's oordeel steeds
op diepe overweging gegrond was.
Volledigheidshalve hoeven wij hier nog te spreken over zijn kritieken betreffende
de beeldende kunst. Zijn artikelen in den ‘Pangermane’ waren een groote moreele
steun voor onze levende kunstenaars; dat Dautzenberg zoo met schilderkunst dweepte
zal niemand verwonderen: elk van zijn gedichtjes is immers zelf een schilderij;
daarenboven zag hij in zijn huisgezin zijn vrouw en zijn dochter ijverig de
schilderkunst beoefenen.
In hoeverre Dautzenberg's kritisch inzicht in deze kunst juist was, kunnen wij hier
moeilijk nagaan; alleen wenschen wij er op te wijzen hoe Pol de Mont, die andere
minnaar van kleur en vorm, zich ook steeds met deze kunst heeft bezig gehouden,
en hoe hij daardoor, eens te meer, gelijkenis met onzen dichter vertoont.
Als zuiver prozaschrijver heeft Dautzenberg weinig voortgebracht: één
oorspronkelijk verhaal, één vertaalde novelle, een viertal redevoeringen, en verder
artikelen, critieken en vertalingen. Zijn proza is sober en kernachtig; geen lange
uitweidingen of geen overvloed van schilderende uitdrukkingen, zooals wij dat van
onze moderne schrijvers gewoon zijn! Wat hij te zeggen heeft drukt hij klaar, kort
en zaakrijk uit. Door zijn stelsel om de taal al haar vormen weer te schenken, krijgt
ook zijn uitdrukking een archaïsch tintje, dat den modernen lezer aanvankelijk
bevreemdt, maar waarmee hij toch vlug vertrouwd geraakt. Zijn betoogtrant in zijn
artikelen is overtuigend en natuurlijk.
Het meest schreef hij in De Toekomst, een blad voor opvoedkundigen; daarin
herdenkt hij, de oud-onderwijzer, met weemoed den gelukkigen tijd, toen hijzelf nog
aan de volksop-
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voeding daadwerkelijk kon meedoen; daarin tracht hij aan de andere opvoeders, de
jongeren, zijn oude geestdrift mede te deelen. Alle punten over opvoeding en
onderwijs, die toen in het brandpunt van de belangstelling stonden, werden door hem
behandeld. Sleur en slenter waren de groote vijanden die hij wilde verslaan. Zoo
vertoonde hij zich als kampvechter; voor de opvoeding van de meisjes, welke in die
jaren veelal over het hoofd gezien werden. Als opvoedkundige gaf hij nuttige wenken
in zijn gedenkschriften van toen hij zelf nog voor de klas stond; ook het lot der
onderwijzers lag hem na aan het harte; voor hun stoffelijke zoowel als geestelijke
verheffing heeft hij zijn gansch leven gewerkt. Vooral de geestelijke ontwikkeling
heeft hij door zijn artikelen over alles en nog wat fel weten te bevorderen. Zijn
heengaan was dan ook voor de onderwijzers een onherstelbaar verlies, daar zijn
werkkracht moeilijk te evenaren was; op taalkundig, op dichterlijk en op paedagogisch
gebied was hij hun steeds een leidsman geweest. Vele van de hervormingen op
onderwijsgebied, die in de laatste jaren zijn doorgevoerd, waren reeds door
Dautzenberg met klem geëischt: het straffensysteem wou hij afgeschaft zien, den
leerplicht ingevoerd; medisch toezicht in de volksschool, onderwijs in alle graden
voor beide geslachten, openluchtscholen voor zwakke zoowel als voor gezonde
kinderen, dat alles waren voor hem zooveele droombeelden, die thans pas
verwezenlijkt worden. Op gebied van opvoeding, dus als op zoo menig ander, had
de goede man ideeën, waarmee hij zijn tijd ver vooruit was!
Laat ons steeds den dichter, den taalvorscher, den opvoedkundige, den minnaar
van land en volk, die Dautzenberg geweest is, vereeren en den grooten voortrekker
dankbaar zijn om den strijd, dien hij tegen de bekrompen opvattingen van zijn eigen
tijd gevoerd heeft, en waardoor hij ontegenzeggelijk onze poëzie op nieuwe banen
heeft gevoerd. Voor ons is deze zijn grootste verdienste. Zijn naam leve daarom
voort in den mond van allen, die den bloei van onze literatuur niet onverschillig zijn!
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‘Nederlandsche metriek’, Van J.-F. Heremans; p. 369: Het ergste
vooroordeel, dat er bestaet.
1863-1864: p. 32: Zelfstandigheid der school; p. 57: Vryheid van
Onderwys; p. 18: Byvoeglike naamwoorden op ig en lik.
1865: p. 240: Barbarismen; p. 341: Gazetten- en ander scheef
vlaemsch; p. 30: Boekbeoordeeling: ‘Beknopt chronologisch overzigt
der algemeene geschiedenis ten gebruike van Burgerscholen, enz.’,
door W.-A. Zeelt (Amsterdam).
1866: p. 26: Scheef Vlaemsch en scheef Fransch; p. 85: Iets over
het woordjen zich; p. 369: Een nieuwe kaart van Frankryk; p. 139:
Boekbeoordeeling: ‘Duitsche spraekleer Door Nederlanders’, door
K.-L, ter Nest.
1868: p. 1: Een onderwyzer gelyk weinigen (artikel aan J.-F.-A.
Piré gewyd, onderwyzer te Brussel, stelsel Bell-Lancaster); p. 175:
Botanische aanmerkingen op een bloemtuiltjen.
1869: Boekbeoordeelingen: p. 74: Ottilie Wildermuth: ‘Uit stad en
land’; p. 75: Id.: ‘Nieuw speelboek’.
1873: p. 227: Proza uit Dautzenbergs papieren (door Fr. DE CORT
gepubliceerd: 1) Wel denken, wel spreken, wel handelen; 2) Gelyk
by gelyk; 3) Natuur en Kunst.
- DER PANGERMANE.
1859: p. 2: Het Schillerfeest in Brussel; p. 5: Van Duyse's Begräbnis;
p. 35: Boekenoverzicht: Nolet's ‘Ernst en Luim’; A. Bogaers
‘Gedichten’; Pr. Van Duyse's ‘Nazomer’.
1860: p. 4: Boekbespreking: Fr. De Cort: ‘Liederen’, 2e reeks; p.
44: ‘Boekhandel’ (beschouwing over de oplaag van de in het laatste
jaar verschenen boeken in Frankrik, Holland en Belgien).
- VLAEMSCHE KUNST EN KUNSTENAERS (wekelijksche bijdrage in DER
PANGERMANE, Brussel, 1860).
P. 28: Cornelius-Joannes-Adrianus Seghers; p. 35: Eugeen de Block;
p. 43: L. Kuhnen; p. 51: Alex Thomas; p. 59: Frans-Anton-Joseph
Bossuet; p. 67: Eugenius Verboechhoven; p. 83: J.-B. Madou; p.
91: Louis Gallait; p. 99: Frans-Jos. Navez; p. 107: Cesare
dell-acqua; p. 107: Joan-Frans Stallaert; p. 131: Adolf Dillens; p.
138: Wiertz; p. 148: Jan Swerts en Godfried Guffens; van dan af
gaat de kroniek voort in het Duitsch over: p. 154: Nicasius de
Keyser; p. 163: J.-Bernard Witkamp; p. 170: Joan-Michail Ruyten;
p. 179: Edouard Dujardin; p. 194: Hendrik Leys; p. 202:
Jos.-Hendr.-Frans Van Lerius; p. 210: Jos.-Laurens Dyckmans; p.
218: Frans Verheyden; p. 226: Gustaaf Wappers; p. 234: Jacob
Jacobs; p. 242: J.-B. Huysmans; p. 251: Petrus Kremer. - P. 274:
Die Kunstaustellung von 1860 in Brussel.
- DE VLAEMSCHE SCHOOL.
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1860: p. 77: Een bezoek in de bergruinen van Paestum (kunstkritiek
over het Wiertzmuseum).
- NEDERDUITSCH TIJDSCHRIFT.
1862: I, p. 269: Boekbeoordeeling: ‘Leven en Lieven’ (S.-J. Van
den Bergh); p. 317: Boekbeoordeeling: ‘Nederlandsche metriek’
(J.-F.-J. Heremans).
1863: I, p. 326: Boekbeoordeeling: ‘Die sieben Raben’ (L. von
Plönnies).
1864: II, p. 294: De groote Fransche tentoonstelling van
kunstvoorwerpen in 1864.
1865: III, p. 317: Boekbeoordeeling: ‘Für Dich’ (Lieder von I. von
Düringfeld); p. 321: Boekbeoordeeling: ‘Aurora, Jaarboekje voor
1865’ (Haarlem, A.-C. Kruseman).
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c) Chronologische schikking van de Gedichten, verschenen of in brieven
vermeld.
Afkortingen (zie ook p. 171):
I
-

Gedichten, 1850.

II

-

Nag. en Verspr. Gedichten, 1869.

III

-

Horatius' Oden, 1923.

1836.

De Vrek van Ispahan (I, p. 54), NLJ,
1837, p. 35 (Vilvoorde, 19 Juli 1836).
De oude landman aan zynen zoon
(ongebundeld), naar Hölty (Brief aan Van
Duyse, 14 Februari 1836).
Voici le jour aux sentiments
(ongebundeld). Brief aan Van Duyse, 30
Dec. 1836.

1837.

De drie Dames van Crève-coeur (I, p.
68), NLJ, 1838, p. 32 (Vilvoorde, Juli
1837) (Op 6 Augustus 1836 een eerste
lezing aan Van Duyse gezonden).

1838.

Myn Meisjen (I, p. 24), NLJ, 1839, p. 40
(Vilvoorde) (29 September 1838 komt
voor in een brief aan Van Duyse).
De domme Jongeling (verloren) (29 Sept.
1838 vermeld in brief Van Duyse).

1839.

Adèle (I, p. 138), NLJ, 1842, p. 149
(Châtelineau, 15 Februari 1839).
Myne Wenschen (I, p. 135), NLJ, 1840,
p. 42 (Châtelineau, 1839).
Herdenking (I, p. 30), NLJ, 1843, p. 41
(Châtelineau, 1839).

1840.

Sir E. von Kameran - De Schotsche Jager
(I, p. 64), NLJ, 1843, p. 75 (Châtelineau,
1840).
Eer en Roem (I, p. 132), NLJ, 1841, p.
28 (Châtelineau, Januari 1840).
Tartini' s Droom (I, p. 75), KLB, 1840,
p. 35fi onder titel: De Sonate van den
Duivel (Châtelineau).
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1841.

Des Grysaerds terugkomst (I, p. 47), NLJ,
1842, p. 23 (Châtelineau, 1841).

1843.

Laetste Noodiging (I, p. 34), NLJ, 8144,
p. 97 (Vilvoorde, 1843).
Heimwee (I, p. 81), MAM, 1844, p. 146;
MAM, 1854, p. 81 (Vilvoorde, 3 Juny
1843).

1844.

De Plaets myner jeugd (I, p. 87), MAM,
1845, p. 134 (Vilvoorde, 9 Jan. 1844).
De Dochter des Blinden (I, p. 56), NLJ,
1845, p. 16; MAM, 1853, p. 156
(Vilvoorde, April 1844).
Het madeliefjen (I, p. 2), vermeld in een
brief aan Van D., 5 Mei 1844.
Huislik geluk (I, p. 26), vermeld in een
brief aan Van D., 5 Mei 1844, onder titel:
Huweliksgeluk.
De toren by de zee (I, p. 52), MAB, 1845,
p. 73 (Vilvoorde, 18-15 Aug. 1844).
De Savoyaerd (ongebundeld), KLB,
1845, p. 32 (Elsene, 14 November 1844).

1845.

Des Grysaerds overpeinzingen (I, p. 85),
MAM, 1846, p. 99 (Aen mynen twee en
tachtigjarigen schoonvader) (Elsene, 2
Juny 1845).
Morgenwandeling (I, p. 8), NLJ, 1846,
p. 82 (Elsene, 1845).
De Wolk (I, p. 61), MAB, 1846, p. 149
(F.-M. DAUTZENBERG).
Feestdag op het land (I, p. 12), MAB,
1846, p. 152 (F.-M. DAUTZENBERG).
Levensleus (I, p. 139), MAB, 1846, p.
154 (F.-M. DAUTZENBERG). MAM, 1854,
p. 139.
Rose und Schmetterling
Die Blumen.
De origineele tekst is verloren gegaan;
we kennen nog de vertaling, onder
hoogervermelde titels door Maria VON
PLÖNNIES (zie Luise VON PLÖNNIES:
Reise Erinnerungen aus Belgien. - Berlin,
1845, p. 338-339).
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1846.

De Engel der Lente, naer Moritz
HARTMANN (I, p. 18), Br., 1, p. 414.
Vlaemsch en Duitsch (I, p. 178).
Deutsch und Vlämisch (I, p. 179).
Br., 1, p. 474, onder titel:
Vlaemsch-Duitsch zangverbond, Juni
1846, le Zangfeest te Keulen; twee teksten
op één blz. nevens een.
Gisteren (ongebundeld, naar het Engelsch
Yesterday, van Lady Caroline DE
CRESPIGNY; Br., 1, p. 292; drie teksten
nevenseen: links de Nederlandsche van
Dautzenberg, in 't midden de origineele,
rechts een Duitsche vertaling door L. von
Plönnies.
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Aen Maesenas (III, p. 35), Br., 1, 481,
met een paar varianten (zie Lijst
hierachter).
Gebed voor het Vaderland
(ongebundeld), naer Joh.-Gabr. SEIDL,
Br., I, p. 476.
Du, mynen vriende Pr. Van Duyse (I, p.
128), T, 3e deel, p. 501.
Het kind in het doodkistjen (I, p. 49),
NLJ, 1847, p. 84; MAM, 1847, p. 90
(Elsene, 1846).
Unser Stammbaum (I, p. 126), MAB,
1847, p. 137.
Onze Stamboom (I, p. 127), MAB, 1847,
p. 136 (de Nederlandsche tekst in Toe.,
p. 262, met muziek van P. BLOM).
1847.

Aen Maecenas (III, p. 1), in de Br., 2, p.
356, een gansch andere lezing.
Aen Chloë, Br., 22, p. 358; andere lezing
in (III, p. 38) ongedat.
Wisselzang, Br., 2, p. 358; andere lezing
in (I, p. 194) en ook in (III, p. 77).
Aen eenen knaep (ongebundeld), Br., 2,
p. 38 (naer het hoogduitsch).
De smartelike Toon (ongebundeld), Br.,
2, p. 81 (vertaling naer J. KERNER).
Doodsproeve (ongebundeld), ibid,
(vertaling naer J. KERNER).
Het O.L.V. Beeld (ongebundeld), Br., 2,
p. 199, uit de Marialiederen van Guido
GÖRRES (25 Febr. 1847).
Der Koningen Lot (ongebundeld), Br., 2,
p. 319 (naer Lodewyk VAN BEYEREN).
Der Vogelen Lot (I, p. 188), naer Mw.
VON PLÖNNIES, Br., 2, p. 276, getiteld:
De Vogels (3 July 1847).
De Denneboom (I, p. 92), T, 4e, 1847, p.
435.
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De Dichter (I, p. 102), T, 4e 1847, p. 503.
Een Engel der Liefde - De Liefde eens
Engels - Aen Mw. Nolet de Brauwere van
Steeland (I, p. 35), NLJ, 1849, p. 137,
18-12 Febr. 1847.
In 't Album van Dr J. Nolet de Brauwere
van Steenland (I, p. 108), NLJ, 1849, p.
151 (Elsene, 18-15 Maart 1847).
Het Noodlot (I, p. 101), VI. Red., 1848,
IX, p. 32.
De Vormen der tael (I, p. 116), VI. Red.,
1848, IX, p. 85. Den heere Van den Hove
opgedragen, Dec. 1847.
Moedeloosheid (I, p. 122), MAB, 1848,
p. 29.
De Schutsengel (I, p. 77), MAB, 1848, p.
41.
Natuerontwaken (I, p. 14), MAB, 1848,
p. 96; T, 5e, 1848, p. 443; Toe., 1868, p.
244, met muziek van J. FERGUUT.
L.L.L. (I, p. 38), MAB, 1848, p. 103,
onder titel: Alliteratiën.
1e Ode aen Vlaenderen (I, p. 96), VI. St.,
1849, p. 121 (14 Febr. 1847).
2e Ode aen Vlaenderen (I, p. 97), VI. St.,
1849, p. 121 (22 Febr. 1847).
3e Ode aen Vlaenderen (I, p. 98), VI.
St.,1849, p. 121 (26 Febr. 1847).
4e Ode aen Vlaenderen (I, p. 99), VI. St.,
1849, p. 121 (15 Maert 1847).
Daagliks te zingen (ongebundeld), Gent,
1847, Delevigne en Callewaert, in-12.
Mins du niet den duitschen Klank
Dan bist du geen Vlaming meer...

Welkom! (ongebundeld), Gent, 1847,
in-12.
Wilkommen!
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1848.

Bruiloftsdicht den Heere Delcourt
opgedragen (I, p. 110), VI, Red., 1849;
10e dl, p. 153 (Aug. 1848).
De Muggendans (I, p. 1), T, 5e dl, 1848,
p. 123.
Het uer der liefde (I, p. 16), T, 5e dl,
1848, p. 548.
De Visscher (I, p. 41), T, 5e dl, 1848, 598.
Alida van Valkenberg-Sage (I, p. 43),
NLJ, 1849, p. 27 (Elsene, 1848).
Het Lykje (ongebundeld), T, 5e dl, p. 122.
Avondgevoel (ongebundeld), T, 5e dl, p.
550.
Zeven oden van Horatius komen in III
voor, met de oudste lezing aangeduid als
zijnde van 1848; van ode I, zagen wij
echter een oudere lezing in Br., 2, p. 356
(2de hooger), de andere oden zijn:
Aen Augustus Caesar (III, p. 8), Hor. Od.,
le, 2.
Aen Thaliarchus (III, p. 19), Hor. Od., le,
9.
Aen Aelius Lamia (III, p. 41), Hor. Od.
le, 26.
Aen Venus (III, p. 46), Hor. Od. le, 30.
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Aen de vrienden na Cleopatras Dood (III,
p. 55), Hor. Od. le, 37.
Aen zynen Slaef (III, p. 57), Hor. Od. 1e,
38.
1849.

De Lente (I, p. 10), T, 6e dl, p. 85.
De twee Matrozen (I, p. 78), NLJ, 1850,
p. 18 (Brussel, 24 July 1849).
Lied eens Landmans (I, p. 29), NLJ,
1850, p. 110.
Huwelyksdicht aen den heer Karel
Stallaert (I, p. 112), VI. St., 1849, p. 293.
(27 Sept. 1849).
Aen Pr. Van Duyse (I, p. 107), VI. St.,
1849, p. 300, onder titel: Eenen
Leeuwerikke (28 Juny 1849).
Dietsche tael-Vlaemsche Recht (I, p. 121),
VI. St., 1849, p. 224 (1 July 1849).
De twee Broeders (I, p. 94), T, 6e dl, p.
273.
Lenteklacht (I, p. 38), VI. Red., X, 1849,
p. 154.
De Vyver (I, p. 21), VI. Red., X, 1849, p.
182.
Aen de Kunstenaers (I, p. 109), VI. Red.,
X, 1849, p. 183.
Aen het Vogeltje in de kooi - Duitsch
liedje (ongebundeld), VI. St., 1849, p. 88.
Avondgebed (ongebundeld), VI. St., 1849,
p. 279.
Vreugde (ongebundeld), VI. St., 1849, p.
292.

1850.

Huwelykszang den heere Van Driesche
(I, p. 113), 1850, MAM, 1853, p. 113.
Den Heere Blieck (I, p. 137), VI. St.,
1850, p. 40.
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Drie verhalen uit den Talmud (II, p. 163),
NLJ, 1851, p. 23 (Brussel, 1850).
Op den dood der Koningin (II, p. 377),
Oct. 1850.
Aen Pyrrha, T, 7e dl, p. 368 (definitieve
tekst in III, p. 13, ongedateerd).
Aen Maecenas, T, 7e dl, p. 373
(definitieve tekst in III, p. 1, van 5 Aug.
1854).
Aen Varus, T, 7e dl, p. 375 (definitieve
tekst in III, p. 33, ongedateerd).
Aen Austius Fuscus, T, 7e dl, p. 376
(zelfde tekst in III, p. 37, ongedateerd).
1851.

In Mevrouw Delecourts Album (II, p.
379), Eendr., 1852, p. 87 (7 Jan. 1851).
Dryvende Kransen (ongebundeld), VNK,
1852, p. 160 (Brussel, 20 Jan. 1851).
Minnaer en Vedelaer (ongebundeld), een
Poolsch liedeken, NLJ, 1852, p. 135
(Brussel, 1851).
Moeder en Stiefmoeder (II, p. 169), NLJ,
1852, p. 25.
Euphrasia (II, p. 136), NLJ, 1852, p. 88
(Brussel, 1851). Volgende verklaring is
er bij: Euphrasia (oogentroost). Eene
algemeene bekende veldbloeme, welker
naem tevens op een meisken toegepast
wordt.
Aen Conscience (II, p. 233), NLJ, 1851,
p. 123 (Antwerpen, 19 Aug. 1851),
getiteld hier: Saphisch vers aen den Heer
Conscience.
De Landbouw (II, p. 3), vermeld in brief
van Blieck aan Dautzenberg (21 July).
De Wonderharp (II, p. 172),

1852.

id.

De Schelde voor Antwerpen (II, p. 245),
NLJ, 1853, p. 25 (Brussel, July 1852),
hier getiteld: In de Schelde by Antwerpen.
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Knapelyn by der Beke (II, p. 110), NLJ,
1853, p. 109 (Brussel, 1852).
De Doop (II, p. 37). T, 8e dl, p. 421 (Toe.,
1867, p. 27).
Dichterwieg en Dichtergraf (II, p. 247),
VNK, 1853, p. 189.
Ländlich (II, p. 106), VNK, 1853, p. 191
(Elsene by Brussel).
Aen Augustus Caesar (III, p. 6), 6
Augustus 1852 (oudste lezing van 1848,
zie III, 8).
1853.

Sedigheit ende Ledigheit (II, p. 355),
VNK, p. 107 (Elsene, April 1853).
Die Grenspael (II, p. 350), VNK, 1854,
p. 108 (Elsene, April 1853).
Een Voghelken ende een Bloemeken (II,
p. 344), VNK, p. 109 (Elsene, 4-1853).
Aen een kint (II, p. 324), VNK, p. 110
(Elsene, April 1853).
Myn Voghelyn (II, p. 344), VNK, p. 111
(Elsene, April 1853).
De Berghwerker (II, p. 337), NLJ, 1854,
p. 54; VNK, 1857, p. 211 (Elsene, April
1853).
Dat verschil der Standen (II, p. 361),
NLJ, 1854, p. 50 (Elsene, April 1853).
Twee nooit besonghene bloemkens (II, p.
357), T, 9e dl, p. 110.
Vryagie ende bruloft (II, p. 365), T, 10e
dl, p. 193, onder titel: Eene ouderwetsche
Liefdeshistorie (2 Juny 1853), met als
motto: ‘Bevaltse u, dan isse goet; bevaltse
u niet, dan maektse beter. Een oude
vitter’.
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De Moedersprake (II, p. 319), in NLJ, 1854, p. 44 getiteld: Oude
Tael, beste Tael (Elsene, Juny 1853).
Geene Overhaasting (ongebundeld), VWF, 1853, p. 67.
Een blyde Jongen (ongebundeld), VWF, 1853, p. 67.
1854.

Herinnering (II, p. 134), VNK, 1855, p. 127 (July 1854), met
volgende nota: N.B. Ziet wat den rhythmus betreft, Hooft's zangen
nr 2.
-vv-v -v-/-v-v -v-/-v-v-/-v-v-/-v-v-v-/-vv-v-v-/
De Maget (II, P. 235), VNK, 1855, p. 124; NLJ, 1855, p. 29 (18
July 1854) -vv-/v-v, vv-/v-v/(N.B. Wat de maat betreft, zie Urwasi und der Held, von Kalidasa;
metrisch vertaald door Dr Hirzel, Frauenfeld, 1838, p. XIV + 127).
De Klok (II, p. 241); NVK, 1855, p. 130 (July 1854).
De Grysaerd (II, p. 238), VNK, 1855, p. 131 (20 July 1854).
-vv-v-v/-vv-v-v-v/v-v-v-v-/-vv-v-v-v/
Dorpsavond (II, p. 17), NLJ, 1855, p. 29 (Elsene, 1854).
Om recht, om taal, om vaderland (II, u. 199), NLJ, 1855, p. 128,
onder titel: Vaderlandsch Lied.
Aen Maecenas (III, p. 1), 5 Aug. 1854 (eerste lezing, Br., II, p.
356).
Visschersliedeken (II, p. 335), MAM, 1855, p. 64.
Nachtbesoec (II, p. 343), MAM, 1855, p. 64.
Twee tafereelkens (II, p. 347), MAM, 1855, p. 64.
Liefdeclacht (II, p. 341), MAM, 1855, p. 64 (getiteld; Liefdeleed).
Avontgroet (II, p. 342), MAM, 1855, p. 64.
Danhuizer, twee metrische vertalingen naar het Duitsch
(ongebundeld), T, 1854, P. 48-60.

1855.

De Goochelaars (II, p. 209), NLJ, 1856, p. 17 (Elsene, 1855).
Laet rusten uwe Braven (II, p. 212), NLJ, 1856, p. 97 (Elsene,
1855).
Het ingeschapene woord (II, p. 197), DW, 1855, p. 392.
Duur bloemeken myn (II, p. 132), VNK, 1856, p. 59.
Eens en nu (II, p. 112), VNK, 1856, p. 60. (Aanm.: Criticus zal
zeggen: gerymd en gestafrymd onrym.)
Vraag en antwoord (II, p. 141), VNK, 1856, p. 61.
Myn Pachtersdochterlyn (II, p. 142), VNK, 1856, p. 62.
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1856.

De vernedering der Vlamingen (II, p. 214), VWF, 1856, p. 122.
Qui amat, castigat (II, p. 220), Alm., 1857, p. 64, met ondertitel:
Wie lieft, grieft.

1857.

Een Vrouwenblik (II, p. 333), Maerl., p. 50 (moderne spelling).
Viooltjes by der hage (II, p. 128), Maerl., p. 58, met vermelding:
muziek door X. VAN ELEWYCK. Toe., 1873, p. 382, duetto voor
twee soprano's door Alex FERNAU.
Hoogduitsche vertaling van het groote Dietsche Vaderland (Nolet
de Brauwere van Steeland).

1859.

De Heimreize (II, p. 31), NLJ, I860, p. 43, getiteld:
Reizeherinnering Elsene, Aug. 1859).
VI. Sch., 1860, p. 62,
id.
VNK, 1860, p. 52,
id.
Ein zweiter Vater (ongebundeld), naar Fr. DE CORT, Pang., 1 Jan.
1860, p. 4.
Magdalena

1860.

id.

id.

id.

id.

Des Grysaerds Meilied (II, p. 96), NLJ, 1861, p. 33 (Elsene, Juny
1860).
Oud eeuwig jong (II, p. 139), NLJ, 1861, p. 91 (Elsene, 7 Juny
1860).
Bruiloftsdicht (II, p. 381), NLJ, 1862, p. 28 (Elsene, 1 Dec. 1860).
Mienis (II, p. 46), in KH ondertitel: Herinnering aan Mienis
(Brussel, Maart 1860), later in NT, 1866, 1e dl, p. 1.
België (II, p. 305), Alm., 1861, p. 49, onder titel: Myn Vaderland
(Elsene, 15 October 1860).
Het Dietsch myn Lief (II, p. 204), Alm., 1861, p. 48 (Elsene, Oct.
1860).
Freudvoll und Leidvoll (II, p. 130), VNK, 1861, p. 123.
De Lente is Heen (II, p. 98), NVK, 1861, p. 124.
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't Jaar zestig (II, p. 99), VNK, 1861, p.
124, nota: (Op Mei volgden twee andere
maanden!).
Blij (II, p. 156), VNK, 1861, p. 125
(Brussel, in Juni 1860), onder titel: Bly,
Bly, Blu.
1861.

Aan Fr. De Cort (II, p. 385), VI. Sch.,
1861; p. 86 (Jan. 1861); VNK, 1863, p.
121.
Dietsch en Duitsch (II, p. 386), Pang., III,
p. 270 (Aug. 1861) ; DW, VI, p. 192.
Verboden fruit dubbel gekruid (II, p.
179), Flam., 1862, p. 81, onder titel: Een
heropgestoofd deuntjen.
Grootvaders lied (II. p. 157), Flam.,
1862, p. 86.
Een en twintig schoolliederen
(ongebundeld) - getrouwe navolging van
een Zwitsersch liederboekjen met een en
twintig driestemmige kinderkoren
(verschenen in Toe., 1861): p. 22:
Harmonie; p. 23: Den Vaderlande; p. 23:
Uitnoodiging ten gezange; p. 24: De
ontolugte Zomer; p. 78: Hope; p. 78:
Sterrenheldre nacht; p. 79: Vlaenderen;
p. 80: De Maen; p. 120: Onze Duinen; p.
121: Reizelied; p. 122: Geboorteplaats;
p. 149: De zingende Herder; p. 150:
Vreugd der Jeugd; p. 151: Het Viooltje;
p. 162: Lentelied; p. 163: Vertrouwen in
God; p. 164: In Mei; p. 208: De drie
Zegenbronnen; p. 209: De goede Herder;
p. 209: Op den dag des Heeren; p. 210:
Schoolexamen.

1862.

Opvoeding (II, p. 309), Toe., 5e dl, p. 77.
Flos paradisis (II, p. 392), id., p. 255
(Oct. 1862).
De oude Wilgentronk (II, p. 81), NLJ,
1863, p. 26 (Elsene, 20 Juny 1862).
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Liefde (II, P. 236), NT, July 1862, p. 134;
NLJ, 1863, p. 108.
Verheughet u ende weest blide (II, p. 92),
NLJ, 1863, p. 115.
Koekoekzangen (II, p. 252), NT, 1862
(July), p. 42.
Brugsche Beierdgroet op het VIIe Ned.
Taelcongres (II, p. 388), Sept. 1862, NT,
Sept. 1862, p. 206.
De Morgen is helder (II, p. 90), Toe., 6e
dl, p. 62.
De Strael der Godheid (II, p. 237), VNK,
1863, p. 122.
Arm Hantjen (II, p. 176), VNK, 1863, p.
123.
Das Conterfei (ongebundeld), vertaling
van Het Portret (V. LOVELING), Toe., VI,
p. 28; Pang., III, p. 117; Eendr., 7/4 2.
Der Mutter Krankheit (ongebundeld),
naar V. LOVELING, Pang., III, p. 359.
1863.

Dorpsfeest (II, p. 20), NLJ, 1864, p. 34
(Elsene, Nov. 1863).
De Heide (ongebundeld), naar L. VON
PLÖNNIES: Die Sieben Raben. Wederzien
id.
id.

1864.

Moeder by der Wiege (II, p. 115), Toe.,
VII, p. 362.
Het Woud (II, p. 57), NLJ, 1865, p. 26
(Elsene, 1864).

1865.

De Musschen (II, p. 77), NLJ, 1866, p.
25; MAM, 1867, p. 265 (Elsene, 1865).
De Moeder is ziek (ongebundeld), naar I.
VON DÜRINGSFELD: Für Dich.
Junimaand (ongebundeld),

id.

Het Paduaansch Meisjen (ongebundeld),
id.
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1866.

De Oogst (II, p. 11), NLJ,, 1867, p. 25
(Elsene, 1866).
Anna De Cort (II, p. 395), NZ, 1866, 5e
dl, p. 377, Oct. 1866.
De Eik (II, p. 288), MAM, 1867, p. 203
(Elsene, Mei 1866), getiteld: De Eik in
der Lente.
Het Meisjen uit der Stad (ongebundeld),
MAM, 1867, p. 205.
Myne in- en uitgangen (ongebundeld),
MAM, 1867, p. 206.
In der Schaduw (II, p. 150), MAM, 1867,
p. 268, getiteld: Sub ombra solitudinis,
met nota: ‘Hindenbes-framboos van
braambezie, dat ons uit Frankrijk onder
framboise wedergekeerd is. In Brussels
omtrek Hinnebezie of Hindenbezie.
Hoogd. Himbeere, Hindenbeere.’
Laatste verschiet (ongebundeld), Toe.,
1873, p. 535 - 1866?
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Lijst der geraadpleegde tijdschriften en der gebezigde afkortingen
Alm.

Almanak voor Jan en Alleman.
(Antwerpen L.-J. De Cort, 1857 vlgg.)

Ausl.

Magazin für die Literatur des Auslandes
(Berlin 1869-1870, Joseph Lehmann.)

Br.

De Broederhand. (Brussel 1845-48.)

D.W.

Dietsche Warande. (Amsterdam
1856-1869.)

Eendr.

De Eendragt, veertiendaegsch tijdschrift.
(Gent 1844-56.)

Flam

De Flamingant. (Oudenaerde 1861.)
Almanak voor 1862.

Germ.

Germania. Vierteljahrschrift für deutsche
Alterthumskunde, Stuttgart 1856 vlgg.

Gi.

De Gids. (Amsterdam 1883.)

K.H.

Kunst en Harmonie; Noord- en
Zuid-Nederl, poëzie. (Utrecht 1860.)

K.L.B.

Kunst- en Letterblad. (Gent-Antwerpen
1840 vlgg. Buschmann.)

L.

Het Leesmuseum. (Gent 1856-58.)

MAB.

Muzenalbum. (Antwerpen 1844-48.)

Mes.

Messager des sciences historiques, des
arts et de la bibliographie de Belgique.
(Gand 1854 vlgg.)

Maerl.

Vaderlandsche Liederen, uitgegeven op
last van het Maerlantgenootschap.
(Brussel 1857.)

MAM

Nederlandsche Muzenalmanak
(Amsterdam 1840-69.)

Mus

Belgisch Museum. (Gent 1845.)

Myth.

Zeitschrift für Deutsche Mythologie und
Sittenkunde. (J.-W. Wolf 1853
Göttingen.)

NDKH

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle.
(1878 vlgg.)

NLJ

Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje.
(Gent 1835 vlgg.)
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NM

Nederlandsch Museum. (Gent 1874 vlgg.)

NT

Nederduitsch Tijdschrift. (Brussel
1862-66.)

NZ

Noord en Zuid. Maandschrift. (Brussel
1862-69.)

Pang.

Der Pangermane (later.: Der Germane).
(Brussel 1859-1862.)

Rev.

La revue trimestrielle. (Gand 1859.)

T

Het Taelverbond. (Antwerpen
1845-1853.)

Toe.

De Toekomst. Tijdschrift voor
onderwijzers. (Gent 1857 vlgg.)

Vl. B.

Vlaemsch België. (Brussel 1844.)

Vl. Red.

De Vlaemsche Rederijker. (Antwerpen
1844-56.)

Vl. Sch.

De Vlaemsche School. (Antwerpen
1855-62.)

Vl. St.

De Vlaemsche Stem. (Brussel 1846 vlgg.)

VNK

Volksalmanak voor Nederlandsche
Katholieken. (Amsterdam 1852-70.)

Vrede

De Vrede, dagblad. (Brussel 1850.)

VWF

Volksalmanak van het Willemfonds.
(Gent 1853 vlgg.)
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II. Bibliographie over Dautzenberg
Jan BOUCHERY: De Honderdste verjaring der geboorte van den dichter J.-M.
Dautzenberg (6 Dec. 1808), versl. en meded. Kon. Vl. Ac., 1908, p. 873-920
(met portret van den dichter naar het marmeren borstbeeld der Kon. Vl. Ac.
gebeeldhouwd door Hambresin).
E. VAN DRIESSCHE: Lofrede... bij de onhulling van het praalgraf des dichters
J.-M. Dautzenberg te Elsene, 23 Sept. 1872 (Brussel, in-12).
Ida VON DÜRINGSFELD: Von der Schelde bis zur Maas, I, p. 130 (Leipzig, Ad.
Lehman. 1861, 3 Bände).
Dr H.-J. EYMAEL: Johan-Michiel Dautzenberg (berust in de Kon. Vl. Ac., maar
kon ik niet ter inzage bekomen).
Dr H. GERSTENBERG: Mein Leben, von Hoffmann von Fallersleben (Berlin,
1894, II, p. 107).
Paul HAMELIUS: Histoire politique et littéraire du mouvement flamand
(Bruxelles, 1899, p. 189-198).
Dr Fr. KOSSMANN: Nederlandsch versrhythme, p. 104, 109, 111, 113, 147, 151
('s Gravenhage, M. Nyhoff, 1922).
Prosper VAN LANGENDONCK: J.-M. Dautzenberg herdacht (fragmenten uit een
redevoering, verschenen in ‘De Vlaamsche Gazet’, 1908).
Pol DE MONT: Johan-Michiel Dautzenberg. Redevoering voor de vuist
uitgesproken bij de betooging oj des dichters graf 23 Sept. 1894 (Toe., p. 313).
Pol DE MONT: Bloemlezing uit het werk van J.-M. Dautzenberg (Bibl. v. Nl.
Lett., Gent, Hoste, 1894, 32 p., in-8).
Karel VAN DEN OEVER: Over en rond J.-M. Dautzenberg (1808-1869). Eene
inleiding op zijne verhouding tot de Vlaamsche letterkunde (Kritische Opstellen,
Antwerpen, 1913, p. 205-214.
Max ROOSES: Brieven uit Zuid-Nederland (p. 54-60, Antwerpen, 1871).
M. SABBE: Inleiding tot de Horatius' Oden, metrisch vertaald door J.-M.
Dautzenberg (Brussel, Monnom, 1923).
M. SABBE: Dautzenbergiana. Versl. en Meded. Kon. Vl. Ac., 1922, p.
1141-1172.
Arnold SAUWEN: Inleiding tot de Bloemlezing (Brussel, 1908, De Vl.
Boekhandel, p. XVI en 158).
H. SERMON: Overlijdensbericht (Noord en Zuid, 6e dl, p. 313).
L. SCHOLS: Johan-Michiel Dautzenberg (Publications de la Société Historique
et Archéologique dans le duché de Limbourg, tome VI, 1869, p. 568-574).
Jos.-Alb. ALBERDINGK-THYM: Johan Dautzenberg en Wilhelmus Smits (Dietsche
Warande, 1869, p. 497, 8e dl).
DE TOEKOMST, 1869, p. 134 vlg.: Overlijdensbericht, door Fr. DE CORT.
(Overname van artikel door FERGUUT in Tribune van 14 Februari 1869, en vier
redevoeringen van: 1) Prof. ARNTZ, hoogleeraar te Brussel, in 't Duitsch; 2) Dr
J. NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, letterkundige te Elsene; 3) Prof. J.-F.-J.
HEREMANS, hoogleeraar te Gent; 4) Edm. CNUDDE, onderwijzer te Gent.
Aug. VERMEYLEN: Vlaanderen door de eeuwen heen: De Vlaamsche
Letterkunde, p. 298-299 (Antwerpen, 1911).
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Otto WILLEM: Etsen en Schetsen, 2e dl, p. 165 (Sneek, H. Pyttersen, 1881, 2
dln, 8o).
P. WILLEMS: Dautzenberg herdacht door P. Willems, hoogleeraar bij de
hoogeschool te Leuven, voorgedragen op het XIe Taal- en Lett. Congres
(Leuven), Handel., p. 301-310. Overgenomen in De Toekomst, 1869, p. 457
vlg.

Literatuurgeschiedenis
Th. COOPMAN en L. SCHARPÉ: Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde
(Antwerpen, Ned. Boekh., 1910), P. 267-270.
Dr W. DOORENBOS: Handleiding tot de geschiedenis der Letterkunde, vooral
van den nieuweren tijd, 2e druk, Anrhem-Roeselare (s.d.), IIe dl, p. 426.
W.-J. HOFDIJK: Geschiedenis der Nl. Letterkunde, 7e druk, 1886, 's Gravenhage,
p. 355.
G. KALFF: Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 7e dl, p. 714 vlg.
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FREDERIKS en VAN DEN BRANDEN: Biographisch wdbk. der Noord- en
Zuid-Nederlandsche letterkunde, 2e druk, Amsterdam, p. 190.
MOLHUYSEN-BLOK: Nieuw Nederlandsch biografisch wdbk. 1911 en vlg., 7e
dl, p. 360 (art. door Dr M. SABBE).
BIBLIOGRAPHIE NATIONALE, I, p. 332.
Julius HART: Geschichte der Weltliteratur in zwei Bände, II, p. 948, vermeldt
ook Dautzenberg en Th. Van Ryswyck, die ‘am höchsten ragten’... (Neudamm,
Verlag v.J. Neumann, 1896).

Briefwisseling van en over Dautzenberg
A. Brieven van Dautzenberg aan:
1) Johannes van Dam Thzn., onderwijzer in de gevangenis te Woerden,
152 blz. en 4 (tweemaal genummerd van 75 tot 78) (Museum voor
Vlaamsche Letterkunde, Antwerpen).
2) Johan-Alfried De Laet, letterkundige te Antwerpen (Kon. Vl. Ac.,
Gent).
3) Prudens Van Duyse, letterkundige te Gent (Kon. Vl. Ac., Gent).
4) Jan-Frans Willems, letterkundige (Universiteitsbibliotheek, Gent).
5) Jos.-A. Alberdingk-Thym (Bibliotheca Thymiana, Amsterdam).
6) Fr. Blieck (verschenen in de NDKH, XIIe deel, p. 426-436).
7) Blommaert en Baron Jules de St-Genois (Universiteitsbibliotheek,
Gent).
8) Prof. Matthys De Vries (Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, te Leiden).
B. Brieven aan Dautzenberg door:
1) Joh. Van Dam Thzn (Plantyn Museum, Antwerpen).
2) Delecourt (Museum voor Vl. Letterkunde, Antwerpen).
C. Brieven over Dautzenberg van:
1) Craeco aan Blommaert, Kortrijk, 25-1-1850
(Universiteitsbibliotheek, Gent).
2) Nolet de Brauwere aan Blommaert, 5-2-1852
(Universiteitsbibliotheek, Gent).
3) Pr. Van Duyse aan Baron Jules de St-Genois, 16-2-1853
(Universiteitsbibl., Gent).
4) Delecourt aan J.-A. De Laet (Kon. Vl. Acad., Gent).
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Lijst der ongebundelde stukken
(oorspronkelijke en vertaalde)
1. De oude Landman aan zynen zoon (naar HÖLTY), in brief aan Van Duyse,
14-2-36.
2. De Savoyaerd, KLB, 1845, p. 32.
3. Gisteren (naar Yesterday, door Lady Caroline DE CRESPIGNY), Brl., p. 292.
4. Gebed voor het Vaderland (naar Joh.-Gabr. SEIDL), Br., I, p. 476.
5. Rose und Schmetterling (alleen bekend in de vertaling door M. VON PLÖNNIES
Reise Erinn., p. 338-339).
6. Die Blumen (alleen bekend in de vertaling door M. VON PLÖNNIES Reise Erinn.,
p. 338-339).
7. Aan eenen Knaep (naer het hoogduitsch), Br., II, p. 38.
8. De Smartelyke Toon (naer Justinus KERNER), Br., II, p. 81.
9. De Doodsproeve (naer Justinus KERNER), Br., II, p. 81.
10. Het O.L.V. Beeld (uit de Marialiederen van Guido GÖRRES), Br., II, p. 199.
11. Der Koningen Lot (naar Lodewyk VAN BEYEREN), Br., II, p. 319.
12. Het Lykje, T, 5e dl, 1848, p. 122.
13. Avondgevoel, T, 5e dl, p. 550.
14. Aen het Vogeltje in de Kooi (Duitsch liedje), Vl. St., 1849, p. 88.
15. Avondgebed, Vl. St., 1849, p. 279.
16. Vreugde, Vl. St., 1849, p. 292.
17. Dryvende kransen, VNK, 1852, p. 160.
18. Minnaer en Vedalaer (een Poolsch liedeken), NLJ, 1852, p. 135.
19. Geene Overhaesting, VWF, 1853, p. 67.
20. Danhuizer (twee metrische vertalingen naar het Duitsch), T, 1854, p. 48-60.
21. Een blyde Jongen, VWF, p. 67.
22. Ein zweiter Vater (naar Fr. DE CORT: Lied. en Ged., 1912, p. 275), Pang., I, p.
4.
23. Magdalena (naar Fr. DE CORT: Lied. en Ged., 1912, p. 273), Pang., I, p 4.
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24. Das Conterfei (naar V, LOVELING: Het Portret), Eendr., 7-4-1862; Toe., 1862,
p. 28; Pang., III, p. 117.
25. Der Mutter Krankheit (naar V. LOVELING), Pang., III, p. 359.
26. De Heide (naar L. VON PLÖNNIES), NT, 1863, II, p. 327.
27. Wederzien
id.
ibid.
p. 329.
28. De Moeder is ziek (naar Ida VON DÜRINGSFELD), NT, 1865, III, p. 318.
29. Junimaand
id.
ibid.
30. Het Paduaansch Meisjen
id.
ibid.
31. Het Meisjen uit der Stad, MAM, 1867, p. 205.
32. Myne in- en uitgangen, MAM, 1867, p. 206.
33. Laatste Verschiet, Toe, 1873, p. 535.
34. Een en twintig schoolliederen (getrouwe navolging van een Zwitsersch
liederboekjen), Toe., 1861.

Ongebundelde varianten van Horatius' Oden
1. Aen Maecenas, Ode I, 1 (Br., II, p. 356) : 1) gansch andere lezing (zie Bijlagen);
2) andere, weinig verschillende van de laatste door Dr M. SABBE gegeven (III,
p. 4), 1850-1851, p. 373; vs 2 ciert (voor: siert); vs 6 de gewestheerschers (voor:
der landouw heerschers) ; vs 25 Schijnt (voor: is).
2. Aen Pyrrha, Ode I, 5; T, 1850-1851, p. 368, vormen du, dy en dyn door Gij, U
en Uw vervangen; vs 4 hair (voor baer); vs 9 wordt: Die thans licht van geloof,
zwelgt in uw gulden schoon; vs 10 beminlik (voor: bemind zich); vs 15 myn
redding (voor: de redding).
3. Aen Varus, Ode I, 18; T, 1850-1851, p. 375; vs 4 zorgenheir (voor: zorgental);
vs 5 wordt: Wie prijst eerder niet dy, vader des wyns, minnige Venus dy? vs 7
matigheid eischt (voor: matigheid wil); vs 12 wat u het bonte loof (voor: wat
het verschillig loof); vs 15 ook nog de trouw (voor: nog volgt de Trouw); vs 16
Die doorzichtger als (voor: Die nog klaarder dan).
4. Aen Maecenas, Ode I, 20 (Br., I, p. 481; II, p. 357): vs 1 zult gij (voor: zuls du);
kroesjes (voor: kannen); vs 5 wordt: Dierbaer my! u 't volk zoo toejuichte in 't
schouwspel; vs 9 veredelend (voor: veredeld); vs 10 Cales's uw (voor: Cales'
dyn).
5. Aen Chloë, Ode I, 23 (Br., II, p. 358), gansch andere lezing (zie Bijlagen).
6. Wisselzang, Ode III, 9 (Br., II, p. 358), gansch andere lezing (zie Bijlagen).

Lijst van liederen van J.-M. Dautzenberg
met muziek van:
Jan BLOCKX: Visschersliedeken.
P. BLOM: Onze Stamboom (De Toekomst, 1846, p. 262).
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Jan FERGUUT: Natuurontwaken (De Toekomst, 1868, p. 244).
R. HOL: Deuntje (Nederlandsche Zangstukken Willemsfonds, 8e reeks, 1e helft,
nr 1, 1886).
R. HOL: In de Schaduw (ibid., 8e reeks, 1e helft, nr 4, 1886), voor hooge en
middelstem.
R. HOL: In den Kersenboom (ibid., 8e reeks, 1e helft, nr 7, 1886), voor hooge
en middelstem.
E. HULLEBROECK: Land en Stad (‘De Notenleer door het Lied’, p. 9, Gent,
1912).
X. FERNAU: Viooltjen bij der hage (Toe., 1873, p. 382), duetto voor twee
soprano's.
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III. Algemeene bibliografie
A.-J. K.-J.-L. ALBERDINGK THYM (1893, A'dam).
J.-A. ALBERDINGK THYM: Over de Spelling der bastaardwoorden in 't
Nederduitsch (1843).
J.-A. ALBERDINGK THYM: De Vlaamsch-Hollandsche Beweging van 1860
(1862).
J.-A. ALBERDINGK THYM: De Nederduitsche Spelling in haar beginsel, haar
wezen en eischen beschouwd (1847).
L. ALVIN: André Van Hasselt, sa vie et ses oeuvres (10 vol., Bruxelles, 1877).
VAN ALPHEN: Digtkundige Verhandelingen (Utrecht, 1782).
H. BARBIEUX: Du principe rythmique de la langue française (Progr. Gymnas.
Hadamar Weilburg Lang, 1853).
W. BILDERDIJK: Mengelpoezy (Rotterdam, 1824)
W. BILDERDIJK: Nieuwe Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden 1823-1828
(R'dam, 4 dln, 8o).
Dr Jan TEN BRINK: Literarische Schetsen en Kritieken, IIe deel, p. 124 vlgg.
(Leiden, A.-W. Sythoff, 1882-1888).
H. DE BUCK: De Studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der 19e
eeuw (1930, Wolters).
Aran BURFS: Onze Dichters der ‘Heimat’. Proeve van dichterstudie (Brussel,
1909).
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Th. COOPMAN: Gedichten en Gezangen; inleiding door Em. HIEL (Antwerpen,
1879).
Th. COOPMAN: Levensschets van G.-J. Dodd (Gent, Siffer, 1889).
COOPMAN-DE LA MONTAGNE: Onze Dichters, 1830-1880 (Roeselare, 1881).
COOPMAN-SCHARPÉ: Geschiedenis der Vl. lett. van 1830 tot heden (1899).
Edw. COREMANS: De Nederl. Letterkunde in België sedert 1830
(Rotterdam-Brussel, 1905).
S. DAEMS: Sprokkelingen (Aalst, 1902, De Seyn).
S. DAEMS: zie Hilda RAM.
Fr. DE CORT: Volledige Uitgave der Liederen en Gedichten (Brussel, 1912).
Dr O. DAMBRE: Nederl. cultureel gemeenschapsgevoel (Vercoullie album, 1927,
p. 73-91).
H. DELECOURT: La langue ftamande, son passé et son avenir. Projet d'une
orthographe commune aux peuples des Pays-Bas et de la Basse-Allemagne
(Bruxelles, 1843).
G.-J. DODD: Keuze uit zijn Gedichten, met inleidend woord van Pol DE MONT
(Antwerpen, 1924).
Em. VAN DRIESSCHE: Nederduitsche Tael- en Letterkundige Lessen
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J.-A. VAN DROOGENBROECK: Makamen en Ghazelen (2e druk, 1887, met
inleiding, Roeselare).
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J.-A. VAN DROOGENBROECK: Verhandelingen over de toepassing van het
Grieksch en Latynsch Metrum (Brussel, 1886).
J.-A. VAN DROOGENBROECK: Algem. Nederl. Rymwoordenboek met een inleiding
over Rhythmus en Rym (Mechelen, E.-F. Van Velsen).
Pr. VAN DUYSE: Verhandeling over den Nederl. versbouw ('s Gravenhage,
1854).
W. EVERTS: Geschiedenis der Nederl. letteren (6e druk, Amsterdam, 1901).
Otokar FISCHER: Belgie a Nèmecko (La Belgique et l'Allemagne) (Pragae, 1927).
DR Paul FRÉEDERICQ: Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging
(Gent, 1906, Vuylsteke).
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Léon GAUTIER: OEuvres poétiques d' Adam de St-Victor, Introduction de la
versification rythmique (2 vol., Palmé, 1858).
J. GEURTS: Nederlandsche Metriek, met een aanhangsel over het
middelnederlandsche vers (Hasselt, 1902).
J. DE GEYTER: Reinaert de Vos in Nieuwnederlandsch (Schiedam, 1874).
G. GEZELLE: Jubileum-uitgave (1930, Standaard).
J. GRIETENS: Dr Aug. Snieders in leven en gedachten (Borgerhout, 1925).
Jules GUILLAUME: Le vers français et les prosodies modernes (Bruxelles-Paris,
1898).
Paul HAMÉLIUS: Introduction à la litt. française et flamande de Belgique
(Bruxelles, 1921).
Paul HAMÉLIUS: Histoire politique et littéraire du mouvement flamand
(Bruxelles, Lebègue, 1922).
Dr C.-J. HANSEN: Ons Dietsch in Duitschland (Gent, 1876).
H. VAN DEN HOVE: zie DELECOURT.
G. HESSELINK: Prosodia toegepast op het Rhythmus en Metrum der Ouden
(Amsterdam, 1808).
Dr Joh.-Christ.-Aug. HEYSE: Deutsche Schulgrammatik, oder kurzgefasstes
Lehrbuch der Sprache (Hannover, 1842).
O.-C.-F. HOFFHAM: Verhandeling over het Rym (De Kosmopoliet, I, 48, 1776).
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De oude landman en zyn(en) zoon
Zweer regt en trouw den heil'gen eed
Tot by het koele graf,
En wyk, en wyk geen vinger breed
Van Godes wegen af!
Dan zult ge als op een bloemtapyt
Het jammerdal doorgaan,
Dan moogt ge zonder vrees noch spyt
De dood voor u zien staan.
Dan wordt de sikkel en de ploeg
Zoo ligt in uwe hand;
Dan zingt ge ver van wyn en kroeg,
Zingt over wei en land
Den boozewicht wordt alles zwaar
Hy doe ook wat hy wil;
De duivel dryft hem hier en daar,
En laet hem nergens stil.
De schoone lente lacht hem niet,
Hem lacht geen korenveld;
Hij liegt, bedriegt, wat God verbiedt
Doet hy om winst en geld
Het vallend blad, de wind in 't woud
Suist hem de ziel vol schrik
In 't graf zoo donker en zoo koud
Vindt hy noch rust noch schik.
Dan moet hy nog ter spokestond
Uit zynen kerker gaan;
En soms als zwarte ketenhond
Voor zyne huisdeur staan
De spinsters, die dan laat, toch stout
Met 't wiel naar huis toe vliên
Die sidderen als klatergoúd
Wen zy hem liggen zien.
En waar men vlas en hennep spint
Spreekt men van 't avontuur,
En wenscht het doode duivelskind
In 't diepste hellevuur,
De gryze Korts tot by zyn graf
Was steeds een hellebrand,
Zijn'buur ploegd' hy den akker af,
En stal zich dan veel land.
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Nu ploegt hy als een vlam die dwaalt
Op 't Land van zynen buur,
Hij meet het veld en stygt en daalt
Met eene touw van vuur
Hy brand(t) gelyk een bossel stroo
Dicht by den vuur' gen ploeg
Hy dwaalt en gloeit en flikkert zoo
En brandt tot 's morgens vroeg
De baljuw, die vreemd goed verslond
En jaagde en hoerde op aard'
Draaft 's nachts met een zwarten hond
Hoog op een gloeijend paard;
Soms loopt hy op een knobbelstok
Als beer een beerendraf,
Dan bleit by weêr als geitebok
Door 't dorp al op en af.
De priester die den dans verbood,
Vrek was en woekeraar,
Staat 's nachts als spook gansch zwart en rood
Om twaalven aan 't altaar;
Hij tiert dan op den predikstoel
Met vreeselyk geweld
Ook telt hy met zyn hand nog zwoel
Zyn biecht en offergeld.
De jonker die op spel en bal
Verloor der weduw' goed
Rydt onder zucht, gekerm, geschal
Naar 't feest van 't Satansbroed
Hy snelt in zynen zwavelrok
De burg toe in galop,
Een duivel op den koetsebok
En twee van achter op.
Myn zoon, zweer regt en trouw den eed
Tot by uw koele graf,
En wyk en wyk geen vingerbreed
Van Godes wegen af!
Dan zoekt uw kleinzoon nog de steê
Waar ge begraven ligt
En brengt u menig bloempje meê
Dat u de ziel verligt.

(Brief aan Pr. Van Duyse, 14-2-1836.)
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De savoyaerd.
Ga, Kindlief, zoek in verre landen
't Armzalig kleed en brood
Dat hier niet meer met beî myn handen
Kan winnen voor uw nood;
'k Zal bidden met uw zieke moeder,
Dat gy steeds braaf en vlytig zyt;
Dan is ook God u een behoeder,
Dan blyft gy voor het kwaed bevryd.
Gy weet hoe ons uw zusjes deeren,
De wichtjes teren uit,
Ik zal voor haer den dood trotseren,
Hy winne eerst my tot buit.
Myn vader sprak die droeve woorden
Tot my, zyn kind van zeven jaer,
En dat zy fel myn hart doorboorden,
Gevoel ik thans nog diep en klaer.
Der oudren hart is wreed noch steenig,
En 't scheiden doet zoo wee;
De nood, de hongersnood alleenig
Verhoort geen tranenbeê.
Ik scheidde snikkend van de lieven
En schreed op 't ongebaande spoor
'k Trof duizend keijen, duizend grieven
En slechts éen mededoogend oor.
Ik moest zoo vaek een schuilplaats derven,
En slapen in het woud,
m' Is achterdochtig hun die zwerven
Of reizen zonder goud:
Toch al myn doorgestane lyden
En wat my verder droevigs wacht,
Waer niets - ik zou my soms verblijden,
Indien ik niet aen de ouders dacht!
'k Benyd geen grooten om den luister
Dien rykdom rond hen spreidt,
Ik draag geduldig kruis en kluister,
Door 't lot my opgeleid;
Maer ik benyd den kleinen kindren
Het kusje, dat een moeder schenkt,
En al myn moed kan 't niet verhinderen,
Dat zulk gezigt myn harte krenkt.
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Maer 't hart geneest by elken stuiver,
Dien ik met moeite win;
Ik spaer en hoop, ik hoop en huiver
Voor hen die'k teêr bemin;
Myn schatje wast by 't dagelijks zwoegen,
En ik was ook, word kloek en sterk.
Hen wederzien! - dat zielgenoegen
Is 't doel, zy 't loon van 't jeugdig werk.
Maer zal myn moeder my nog kennen?
Myn zusjes zijn wis groot?
Ik zal haer snel aen my gewennen,
'k Help allen uit den nood.
Hervinden wy ons eens te gader,
Dan wordt het lot bespot, gehoond,
En ik ontvange van mijn' vader
Een' glimlach die my ryk beloont.
Dat zal een feestdag voor my wezen,
Zie ik myn bergland weêr,
En spring ik weder als voor dezen
In 't dal er op en neêr.
Hier welt een vliet, daer spruit een bloem,
Ginds hygt en stygt een kudde omhoog;
Ik kan nog elke bergspits noemen
In genen grootschen hemelboog.
En al wat schoon is vind ik weder
In myn geboortedal,
En al wat lief is, lief en teder
Of ik 't hervinden zal?...
Myn leven liet ik liever varen,
Ja, liever dan die hoop zoo zoet,
Zy beurt my op, sints zoo veel jaren,
Zy geev' my tot het einde moed!

Elsene, 14 November 1844.
J.-M. DAUTZENBERG.
(KLB, 6e dl. 1845, p. 32.)
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Yesterday
by Lady Caroline de Crespigny.
He's gone! - yet still that voice I hear
Those accents float upon my ear
And Echo whispering seems to say
'T was yesterday.
'T was yesterday! - the Zephirs tell
He came - is gone - has said farewell
And, ah! too soon shall pass away
E'en yesterday.
'T is sweet to think the time is near,
Though still for Life and Love too far,
'T is mournful-yet 't is sweet to say
'T was yesterday.
Forgotten, lost, and drown'd in tears
Deep in th'abyss of former years,
I see a funeral's sad array 'T is yesterday.
And day by day, and year by year,
Each mournful Brother following near,
Shall chaunt the dirge, and sigh to say 'T was yesterday.

Dit Engelsch stuk verscheen in Br. 1845 p. 292, te midden de hiernavolgende
vertalingen; deze van D. staat hooger door haar getrouwere weergave van het
rijmenspel. Waarschijnlijk heeft L.v. Plönnies wel naar de bewerking van D. de hare
opgevat; zie de sterke gelijkenis van de aanvangswoorden in de derde strofe (cursief).

Nederlandsche vertaling door J.-M. Dautzenberg.
Hy ging! - nog streelt syn stem myn oor
Dat gretig volgt der woorden spoor,
De weêrgalm fluistert bly gelast:
‘Eerst gistren was't!’
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Ach, gistren klonk' in 's windjes spel:
‘Hy kwam - ging heen en sei vaarwel!
Helaas, ook gy sucht dra verrast:
Reeds gistren was't!’
Eerst gistren! denkt de liefde graag,
Reeds gistren! is der liefde een plaag,
't Luidt droef en toch soo schoon gepast:
‘Ja, gistren was't!’
Beweend, vergeten, koud en wyd
Versonken in een' vroeger' tyd,
Dood in de kist rust thans myn gast;
Vriend, gistren was't.
In 't rouwkleed volgen dag en jaar
Als broederen den lykstoet naar
Sy suchten scheidend en vermast
‘Ach, gistren was't!’

Duitsche vertaling door Louise von Ploennies.
Er schied, noch schwebt sein Ton mir vor
Nooh lauscht dem theuren Klang mein Ohr,
Und jedes Lüftchen redet hier
Von gestern mir!
Ach gestern, Luft, ward dir vertraut
Der Willkomsgruss, der Abschiedslaut,
Und nur zu bald, ach! ist entflohn
Das gestern, schon.
Erst gestern! denkt die Liebe gern,
Schon gestern! ach wie todt und fern!
Drum Glück und Qual im Worte brennt,
Das gestern nennt.
Kalt, todt, mit Thränen heiss getränkt
In die Vergangenheit versenkt,
Gleich einer Braut, den Kramz im Haar.
Was gestern war.
Und trauernd folgen Jahr und Tag
Als Schwestern dieser Bahre nach,
Und scheidend, jede von den Schwestern,
Spricht: Gestern!
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Gebed voor het Vaderland
naar Joh. Gabr. Seidl door J.M. Dautzenberg.
(gekomponeerd door F. Weber).
Zegen het Vaderland!
Zegen 't, o Heer! o laet het den vrede
Dien ook gamete uw gezallefde mede,
Stale der eendragt magtig verband,
Zegen myn Vaderland!
Zegen het Vaderland!
Waer ook het Noord en het Zuid fier op schouwe
Ons toch is, ons toch blyft de trouwe,
De regte zin en de krachtige hand,
Zegen myn Vaderland!
Zegen het Vaderland!
Laet op zyn Heuv'len het druivengoud beven,
Het graen smukk' het dal, de steden het leven,
De zeilende schepen groeten 't strand,
Zegen myn Vaderland!
Zegen het Vaderland!
Mogt het der kunst als t'huis hier bevallen,
Mogten er hartlyk de liederen schallen,
Lach ons der kunde kostelyk pand',
Zegen myn Vaderland!
Zegen het Vaderland!
Geef dat nog lang op des vorsten hoofde
Groene de krans! Volksliefde verdoofde
Nimmer der koningen diamant!
Zegen myn Vaderland!

Br. 1845 P. 476.
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Rose und Schmetterling
Die Rosenknosp' entblühte,
Als bald der Mai entschwand,
Der Liebestern erglüthe
Sanft über'm Frühlingsland.
Da schaut aus Moos und Rose
Erröthend in die Rund,
Es tropfen aus Kelchesschoose
Viel Perlen in den Grund.
Und da im Mondlicht reine
So lachend hing die Ros'
Erglänzt in hellem Scheine
Ihr glühnder Purpurschoos.
Da schwebt auf jugen Schwingchen
Aus Mondenlicht hervor
Zur Ros' ein Schmetterlingchen,
Die er für sich erkor.
Er wähnt die Ros' sein Liebchen,
Küszt's Grübchen in der Wang,
Sich wehren gegen's Diebchen
Das kann die Ros' nicht lang.
Er stillet sein Verlangen
Und küszt sie glühendroth;
Sie... läszt das Köpfchen hangen
Und... träümt von frçhem Tod.

Maria von PLOENNIES.
Reise-Erinnerungen aus Belgiën (L. von Plönnies), p. 338
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Die Blumen
Die Blumen spielen wundergern,
Wie junge Mädchen pflegen,
Kosen zusammen nah und fern
Und lächeln allerwegen.
Sie kosen mit dem Sonnenschein,
Und mit der Lüfte Schwellen,
Mit Quellen und mit Käferlein,
Gleichwie mit Spielgesellen.
Zog Käfer fort auf seiner Schwing,
Ist Bienchen weggeflogen,
Ruht unterm Strauch der Schmetterling,
Sinkt Nacht vom Himmelbogen.
Dan beugen sie das schwache Haupt
Und nicken schläfrig nieder,
Und was die Liebe Schönes glaubt,
Sehn sie im Traume wieder.
Sie wachen; sehn kein Sternchen mehr,
Da schauern sie zusammen,
Die hellen Thränlein tropfen schwer,
Die in den Blicken schwammen.
Da glimmt und glistert Feld und Weid
Von Perlen und Karfunkeln,
Da ist kein Sträuchlein auf der Heid,
Das nicht mag herrlich funkeln.
Woher die Perlen allzumal,
Ist klar nun wie die Sonne:
Geweint sind Blumenthränlein all
Im Traum der Liebeswonne.

Ibid. p. 339.
Maria von PLOENNIES.
Dit zijn twee gedichten naar J.-M. DAUTZENBERG. Het origineel in 't Nederlandsch
kon ik niet weervinden.
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Aen eenen knaep.
Zoo vroeg alrede, armzalig kind,
Legt men uw lydend oog in boeijen,
En vreest voor u en licht en wind
Hoe mild ze ook in de lente gloeijen.
Gy moogt den vryen blik niet slaen
Op lentekleed, noch lentewangen,
Slechts met geslotene oogen gaen
Door bloemen, bloesems en gezangen.
Het regt des kinds, met heldren blik
De lente, 't oog van God, te aenschouwen,
Hebt gy verloren; - en 't geschik
Ach! dat verdient niet uw vertrouwen.
Zoolang nog met zyn vrolyk licht
De meimaand nestelt in uw harte,
En de onschuld met haer lentgezigt,
Kunt gy verduren toch die smarte.
Zoolang gy zien moogt in u zelv'
Op rein en zuiver zielgeschitter,
Tot puin niet valt uw hartgewelf,
Zoolang is niet uw aenzyn bitter.
Myn dierbaer kind, ik zegen u,
Dat nimmer uwe geestige oogen
Zich dekken voor een licht, hoe ruw
'T ook zy, of dat ze een scherm gedoogen;
Dat gy terug niet deinst voor 't licht,
Dat gaerne zich door's harten scheuren
Vael, verwloos en ontgoocheld rigt,
Wen zich diens wanden oud ontkleuren.
Slechts éénen scherm behou gestaeg:
'T geloof aen elken blik der ziele
Dat gy hier nimmer gist omlaeg
Hoe menschen drog-en boosheid kriele.

Naar het Hoogduitsch.
J.-M. DAUTZENBERG.
Br. II, 1847, p. 38.
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De smartelyke toon
Weeklank om ons dierbre dooden,
Klokgelui en lykdienstkoor,
Wat voor droeve toonen vloden
Droever in myn lydend oor?
'T is een toon uit 't sterfhuis zeker?
Ja, een toon vol leed en smart,
'k Word er bleek by, bleek en bleeker;
Ja, die toon verscheurt myn hart.
Klinkt hy uit de nare kamer,
Waer het lyk rust in de kistWen's schrynwerkers doffe hamer
Op den eersten spyker sist.

Naar Justinus Kerner.
Br. II, 1847, p. 81.

Doodsproeve
Uitgebluscht haer oog steeds staet,
En haer pols is zonder slagen;
Zonder klagen
Niemand van de doode gaet.
Doch zy kan nog levend zyn!
Doodskou, glazen lykenoogen,
Soms bedrogen!
Brengt haer snel heur kindelyn!
Legt haer 't kind aen 't koude hart!
Roest ook dan heur hart zich nimmer.
Dan voor immer
Is zy dood, -en uit heur smart.

Naar Justinus Kerner.
Br. II, 1847, p. 81.
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Het O.-L.-V. beeld
Hoe straelt de zonne zengend warm!
Hoe kwelt my hitte en dorst!
Zoo zucht een reizer oud en arm
Uit zwaerbedrukte borst.
Hy zucht en klaegt vermoeid en bleek
Ach doof is berg en rots,
In d' afgrond echter tiert de beek
En sterft in zelfgeklots.
Voorby is nu myn lust der jeugd,
Voorby is scherts en vreê
De tyd ontnam my kracht en vreugd
En gaf my nood en wee.
Hoe loeg my eens vol klank en zang
De berg in 's morgens strael!
Hoe bitter is my nu de gang!
De plein hoe droef en vael!
Hy kucht den berg op als hy kan,
Staet menigmalen stil,
Hy siddert, ach, die oude man,
Hy kan niet als hy wil.
Zyn voet is krank en krank zyn hert,
De berg is hoog en steil,
Zyn bittre nood, zyn wrange smert
Stoort geener ziele heil.
Het vogelken verstaet hem niet,
Dat bly in 't loof verkeert;
De roze glimlacht, die hem ziet,
En weet niet wat hem deert.
Van zyne wangen rolt het zweet
Op den verharden grond,
Die niets van liefde en deernis weet,
Noch wat een hert verwondt.
Zoo klaegt hy eenzaem en hy gaet,
Geen troost verryst en blinkt
Hy klaagt tot hem de kracht verlaet,
Tot dat hy nederzinkt.

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

196
Vertwyfling schiet uit zynen blik,
Zyn hert verkleumt van pyn;
Hy zegt vaerwel aen 'aerdsch geschik,
De ziele vol venyn.
O jammer die my 't aenzyn bragt!
Dat ik niet eeuwig sliep!
Vervloekt de droevige onheilsnacht
Die my in 't leven riep!
Dewyl hy in zyn sombre gril
En toorn en wanhoop mengt,
Ziet hy een beeld, dat arm en stil
Hem uit de verte wenkt.
Der moeder grimlach zoet hem streelt
Het kind heeft ze op den arm;
En tot hem spreekt 't genadebeeld
Ook ik was naekt en arm.
Ook ik ging aen den lydensdag
Bergop den zwoelen gang,
Toen van het huis de hamerslag
Verklonk zoo naer en bang.
Ook ik en stiet geen klacht meer uit
Toen ik het kruis omwrong,
Toen my - de troostelooze bruid Een snydend zweerd doordrong.
O kom tot my en trooste dy,
Dyn heil rust in myn arm;
O blik het aen, en du bist vry
Van dynen pynen zwerm.
O zie, myn kindjes lacht dy zoet
Het wenscht dy, naekt en bloot,
Kom arme! kom, wees welgemoed
En neem het op dyn schoot.
O kom en neem't in de arme dyn
En druk het aen dyn hert
Dan klaegs du nimmermeer van pyn,
Myn kindjen kent dyn smert.

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

197
O talm toch niet, o kome weêr
En laet den droeven haet
Kom weder tot dyn God en Heer
Hy zy dyn toeverlaet!
Hy nam op zich des kruises hout
Hy draagt ook dynen last,
O kom, hoe zwak, hoe moe en oud,
O kom en wees zyn gast.
Hy noodt dy uit ter zaligheid
Op Thabor in de tent
Daer loont hy dy in eeuwigheid
En 't lyden heeft een end.
Myn kind wacht dy met ongeduld,
Hoor eens wat het dy biedt:
Ik draeg den last, ik draeg de schuld
O kom en talm toch niet!
Dus sprak tot hem het arme beeld
Gemilderd was zyn smert,
Hy weende zoet om 't geen hem scheeld'
En troost vloot in zyn hert.
Den Heiland hy zyn herte gaf,
Die liet er zich in neêr,
Hy ging met hem bergop en af
Alleen ging hij niet meer.
Hy droeg den hemel met zich rond;
Ontviel hem soms een ‘ach’
Dan dacht hy blyde weêr terstond
Aen den beloofden dag.
Hy dacht dan aen de zaligheid
Op Thabor in de tent
Hy dacht aen schooner eeuwigheid
Na zyner lyden end.

Vertaeld den 23 February 1847.
J.-M. DAUTZENBERG.
Uit de Maria-liederen van Guido Görres.
Br. II 1847, p. 199.
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Der koningen lot
Van den dwang des hofs omgeven
Reeds een doode in 's werelds leven,
Als een godenbeeld van steen
Thronen in 's paleizes muren,
Moet de koning veel verduren
Afgezonderd en alleen.
Wat men niemand zal verweren
Moet by op zyn' troon ontbeeren
's Vryen omgangs blyden lust
Als aen draden moet hy wandlen,
Als op den tooneele handlen
Zyner rolle welbewust.
Afgewogen, afgemeten
Zy hem alles, zelfs vergeten
Moet hy mensch te zyn. Ja koel
Moet gestaeg zyn boezem kloppen,
Eenzaem moet hy 't leed verkroppen
Van zyn uitgedoofd gevoel.
Ach! op 't geen zyn blikken wylen,
Schiet de lastertong heur pylen,
Hoe 't ook rein en goed moog zyn,
't Moet een ander kleur erlangen
Ja de hemelen ontvangen
Vaek der helle helschen schyn.

Naar Lodewyk van Beyeren.
J.-M. DAUTZENBERG.
Br. II 1847, p. 319.
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Het lykje
Lieflik door de zon bestraeld
Ligt het dal in goud gemaeld En een grysaerd zwart behangen,
Draegt in 't doodenkistje een kind;
Droefnis bleekt des dragers wangen
By het graf dat alles slindt,
En op 't kistje half verborgen
Valt een blik van licht en morgen.
Niemand volgt en weent om 't wicht,
Waer de nieuwe groeve ligt,
Niemand - slechts voor gindsche woning
Schreit de droeve moeder zoo!
Smeekt zoo 't schynt, voor 't lyk verschooning
En een grafbed zacht van stroo!
't Kisje zinkt in 't kuiltje neder, Wie brengt 't kind der moeder weder? Op de plek die 't kindje dekt,
Hangt heur blik die deernis wekt;
Hoe zy staart, met moeite zie zy
't Nietig needrig heuvellyn,
En een tranenvloed vergiet zy
En bezwykt aen hare pyn
Ach, zy kende, kende 't kindje,
Heul en heil omgaf haer vrindje.
Hart, o hart! soms doof en blind
Voelt, gevoelt ge nu, wie mint? Hy die kent die mint voorzeker,
Mint te meer hoe meer hy kent,
En hy rykt den vrienschapsbeker,
Waer tot hem een hand zich wendt
Leer, o hart, de menschen kennen,
Liefde zult ge u aengewennen.
Als de moeder by haer kroost,
Schenk en oogst ook liefde en troost
By de menschen op deze aerde,
Zyn ze u eerst ver en vreemd;
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Ook der moeder, toen zy baerde,
Was het kindje nieuw en vreemd;
En gy weet hoe zy het liefde,
Hoe zyn dood heur' boezem kliefde.
Als der moeder 't liefdepand,
Dus zyt gy aen God verwant,
En verwant met alle menschen;
Liefde heet uw schoonste pligt!
Maek naer 's hemels zoetste wenschen
U die pligt en zoet en ligt!
Pluk tot krans dan bloempjes af!
En - sier dankbaer 't kleine graf!

T. 5e dl, 1848, p. 122
(Twee gedichtjes door J.-M. DAUTZENBERG:
I. Het Lykje;
II. De Muggendans.)
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Avondgevoel
Wen om struik en lover
De avondscheemring spint,
En met rozentover
Berg en bosch omwindt
Wen der bloode bleeke
Maen het licht ontvloeit
En in hoger streken,
Ster op sterre gloeit
Wen - ver van 't geflonker
't Nachtegaeltje zingt,
En zyn stem het donker
Van het bosch doordringt;
Dan vliegt met zyn toonen
Hart en ziel omhoog.
Tot waer de englen wonen
Op den sterrenboog.
Dan gevoel ik blyde
D'engen zielenband
Tusschen wy en 't wyde
Beter Vaderland.

T. 5e dl., 1848, p. 550.
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Aen het vogeltje in de kooi
Duitsch Liedje.
Du vooglyn in der kooije
Hebs du my ook wel lief,
En denks du niet, ik ware
Dyn looze vryheidsdief?
Die andre vogels vliegen,
Al zingend en tevreên,
By paren en by scharen,
En vragen niet: waerheen?
Du echter moets alleenig,
By my gevangen zyn,
Het enge traliekooitjen
Is een gesloten schryn
Zeg vogelyn, myn dierken,
Ben ik dyn vryheidsdief,
Ik heb dy, ja van herte,
Zoo lief, zoo lief, zoo lief!

VI, St., 1849, p. 88.
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Avondgebed
Eens heeft geluid een klokjen
In 't midden van de nacht,
Dat heeft een kind by maenschyn
Uit zynen slaep gebracht.
Het kind was heel verschrokken,
Het klokjen riep: ‘Kom, kom!’,
Het kind is opgesprongen,
Het klokjen riep: ‘Kom, kom!’.
't Ging uit den huis en verder
- ‘Wat dryft me, o God zoo sterk?’
Het kind heeft moeten loopen
Tot voor de deur der kerk.
Daar zwygt het klokjen eindlijk,
En eene stem gebiedt:
‘Nu bidde, kind! du deedes
Het gisteravond niet!’

VI, St., 1849, p. 279.

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

204

Vreugde
De vreugden, ze bloeijen en glansen,
En lachend is gansch de natuer,
We spelen, we juichen en dansen
Op 't veld nu en dan in de schuer.
Wy zwerven als vlytige byen,
Om bloemen van zuivere min,
Wy zuigen den honing, wy blyen,
En laten het giftig er in.
Wij kennen noch rouwe noch zorgen,
Ons leven is donzig en zacht,
We groeten het licht van den morgen,
We groeten het donker der nacht.
Ook kunnen we ons nimmer vervelen;
We rusten ja, zyn we te moê;
Ook zien by ons schertsen en spelen
Ook de engels der hemelen toe.

VI, St., 1849, p. 292.
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Dryvende kransen
Toen ik nog een knaepjen was
En bly woelde in 't lentegras
By de beek der weide
Wierp ik soms een bloemenkrans
In der golven zilverdans
'k Zuchtte dan en zeide:
‘Bloemen geluw, rood en bont
Die natuer volop my jont,
'k Zende u naer den molen
Mocht des mulders dochterlyn
Lief u vinden bloemen myn
Mocht ge niet verdolen!’
Wat ik eens als knaepjen deed,
Ben ik nog te doen gereed
Met myn dichtjens allen;
'k Werp ze vol herinnering
In des levens dobbering:
Zullen ze eens u bevallen?
Dat beslis ik waerlik niet,
Dat besliss' de stille vliet,
Die daer henen wiegelt;
Vriendschap - 's mulders dochterlyn Vindt gewis myn dichtjens fyn
Als ze er zich in spiegelt.

VNK 1852, p. 1852 160.
Brussel, 20-1-1851.
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Minnaer en vedelaer
Een Poolsch liedeken.
Vedel nu makker,
Het droevigste lied,
'k ween dan en snak er
Naer 't leste verdriet.
Ginder aen't gaerdjen
By heldere woon,
Stryk van het snaertjen
Een blyderen toon.
Schitterend blinkt er
Een dwalende star
Jammer! ze blinkt er
Voor menigen nar.
'k Waende: de schoone
De lieve Sireen
Kroone en beloone
De trouwheid alleen.
Hier is het gaerdjen
De heldere woon,
Stryk van het snaertjen
Den lustigen toon.
Dat niet de valsche
Bemerke noch leer',
Hoe 'k om een valsche
Verkwynende teer.

Brussel 1851 (N.L.J. 1852, p. 135).
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Geene overhaesting
Een roozenboom in den hove stond
Te botten en te groeien,
Hy zoude dra op den stillen grond
In vollen luister bloeien.
Een knapelyn zag den rozelaer staan
Te botten en te groeien,
‘Doe 'k hem niet wat vlugger gaen,
Ik zie hem nimmer bloeien.’
Zoo spreekt de knaep vol ongeduld
En aan de zwellende knoppen
Die bovenmate hem schynen gevuld,
Begint hy te plukken, te noppen,
Ontwikkeld heeft hy de laetste bot
Geopend niet éene bloeme,
Van wat zyn iever heeft geknot,
Is niets ten zijnen roeme,
Hy schaemt zich des, wat hy beging,
Hem rouwt te laet zyne yle, Vooruitgang en ontwikkeling
Gedyen by tyd en wyle.

VWF 1853 p. 67.
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Een blyde jongen
Daar komt een blyde jongen
Langs heg en weg gesprongen,
De vreugde volgt hem overal,
En huppelt mede te berg en dal.
Ginds speelt hy in den wingert,
Die om de hutte slingert,
Hier schenkt hy den bloemen in rep en roer
Een prachtig glinsterend peerlensnoer.
Hem moet de stem der vinken
In den vroegen morgen klinken,
Hem zingt de tedere nachtegael
Nog lang na 's avonds lesten strael.
Hoe geuren op zyne wegen
De kruiden hem zoetjens tegen,
Hoe groent voor zyn verrukt gezicht,
De hope alom zoo lief en verlicht!
Hoort hy een zacht, onnoozel
Of teder minnegekozel,
Hy tokkelt terstond' ne machtige snaer,
En spelend vereent hy een zalig paer.
Wel du, die de zinnen betoovers,
Die jeugdige harten verovers,
Nog vrees ik dyn liefdewekkend gevlei
O blyde jongen, o lachende Mei!

VWF., 1853, p. 67.
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Ein zweiter Vater
Wir waren einst so glücklich,
Wir spielten den ganzen Tag,
Die Mutter lächelte lieblich
So oft sie zu uns sprach
Und wenn der Vater Abends
Sein Tagewerk gethan,
Sprach er uns nach einander
Mit süszen Worten an.
Er liesz uns pferdchenreiten
Auf seinem breiten Knie,
Und sagte: wenn ihr brav seid,
Dan hüpft ihr täglich hie.
Er wiegt' uns auf dem Arme
Und schnitt uns unser Brot,
Er gab uns Kusz und Segen Nun ist der Vater todt!
Das sagten Mutter und Freunde
Zu trösten wohl vereint;
Wir sahen alle weinen
Und haben mit geweint.
Wir standen da und schluchzten
Du kamst und sprachst dahier:
‘Ich will euch Vater werden:
Komt, Kleine, kommt zu mir!’ Und schweigend sah die Mutter
Bald uns und bald dich an,
Dann blickte sie zum Himmel
Von trüber Erdenbahn.
Nun sind wieder glücklich,
Und spielen wie vorher;
Wir steigen auf und reiten
Nach Lust und Herzbegehr.
Und ehe zu Bett'wir gehen
Nach unserm Abendbrot,
Giebt er uns Kuss und Segen Ach, Vater ist nicht todt!

Pang I 1860, p. 4.
naar Fr. De Cort: De Tweede Vader.
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Magdelena
Die schönste von Israëls Schönen
Blondlockig, blauäugig war ich;
Es bat mich mit Seufzen und Stöhnen
Manch Liebender flehentlich
Jungfräuliche Schleier entfallen
Um Perlen, um glänzendes Erz
Die Arme eröffnet' ich Allen,
Ich öffnete Keinem mein Herz.
So wardt ich von Jungen und Alten
Gefeiert im Göttergemusz
Mein Eid, die Verlockten zu halten
War Falsch wie mein brennender Kusz.
Wer nah' te voll Liebesbeschwerden
Den freute mein lächelnd Gesicht:
Den Himmel genosz ich auf Erden,
Ich trotzte des Herren Gericht!
Als aber der Christ, der Vielsüsze,
Der Heiland Israëls naht',
Da lallt'ich dem Lehrer wohl Grüsze,
Ergrau'nd vor so mancher That.
Ich liesz nicht von seinen Schritten,
Bevor ich den Segen erwarb;
Ich habe mit Jesu gelitten
Ich stand ja am Kreuz? als er starb!

Ibid. (Bruxelles, le 22 décembre 1859).
naar Fr. De Cort: Magdelena.
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Das Conterfei
In der Groszmutter Kämmerlein hängt ein Bild
Gemalt vor vielen Jahren
Mit lächelndem Mund, mit Augen mild
Und braunen, kräuselnden Haaren.
Die Kinder standen und staunten davor,
Und eines sprach zum andern:
‘Welch schönes Kind für unsern Chor,
Könnt's spielen mit uns und wandern!’
Groszmutter im Sessel, mit Brille und Tour,
Erhob beim Wort sich behäglich:
Ihr kennet das Kind, besehet mich nur,
Ihr spielt mit ihm ja täglich.

naar V. Loveling.
J.-M. DAUTZENBERG.
(in de Eendragt van 7 April 1862 en in de Toekomst, 1862, blz. 28 naast den
Nederlandschen tekst van V. Loveling geplaatst; zie verder: Gedichten van R. en V.
Loveling, derde druk, Gent, 1889, p. 125 voor den Nl. tekst).
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Der Mutter Krankheit
Was wird aus den Kindern werden?
Krank Mütterchen im Bette spricht,
Sieht drauszen die Kleinen spielen,
Dock hört das Geplauder nicht.
‘Käm' Mutter mal zu sterben,’
Das älteste so begintt,
‘Die grosze Glocke läutete,
Mir sagt es jedes Kind.’
Das zweite spricht; ‘Wir brauchten
Nich mehr Zur Schul' zu gehn,
Und könnten die Bäumchen verpflanzen,
Die in dem Gärtelein stehn.’
Das jüngste bei den Gedanken
Sagt voller Freudigkeit:
‘Mein Püppchen kriegt 'ne Jacke
Aus der Mutter Sonntagskleid.’

naar R. Loveling.
J.-M. DAUTZENBERG.
Pang. III, p. 359.
(zie voor den Nederlandschen tekst: Gedichten van R. en V. Loveling - 3e druk, Gent
1889, p. 125 voor den Nederlandschen tekst).
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De heide
Vreedzaam ligt de bruine heide
In des avonds rooden gloed;
Menig kever rust er zoet,
Die, als groen gesmijde, u vleide
In den bloemen op der heide.
Immer stiller wordt de heide.
't Bieken heeft zacht uitgezuisd,
't Hommelkijn luid uitgebruisd,
't Bletend geitjen van der weide
Zwijgt als zij op bruiner heide.
Alles sluimert op der heide.
Slechts het haasjen waakt en spiedt,
Duikt zoodra het ietwat ziet;
Licht gekleed in dunner spreide
Stapt een meisjen door de heide,
‘Wees gegroet, o bruine heide!
Groot en ledig heen en weêr
Waakt dan niet een diertjen meer?
O geen leed, o neen, bereidde
Ik den diertjens op der heide!’
Schemering omhult de heide
Menig oude wilgeboom
Nikt haar toe als tooverdroom
‘Ach, wie helpt me, dat ik scheide
Van dier groote, groote heide!’
Zwarter wordt allengs de heide!’
Doch 't geritsel en gelispel
Steigt uit halm, uit kruid en mispel,
Geenen menschengeest verleide
Middernacht op zwarter heide!
Angstvol rent zij door de heide
Hoorbaar klopt heur hartelijn,
Als een fladderend vogelkijn;
Heure voeten bloeden beide
Angstvol rent zij door de heide.
Eenklaps scheurt van zwarter heide
Weg des hemels nachtgewaad,
En een enkel sterken staat,
Dat het heul en heil verbreide,
Vonklend boven bruiner heide.

NT 1863, II, p. 327.
(naar Mw. Luise von Plönnies: Die sieben Raben).
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Het wederzien
Als wij verlaten land en liên,
Dan zeggen wij tot wederzien!
De hope brengt in gulden licht
Ons beetre dagen voor 't gezicht;
Als wij verlaten land en liên
Dan zeggen wij tot wederzien!
En wen de lente rechtsom draait,
De lieve rozenschaar verwaait,
Wen 't vogelschoor met zang en lied
Op reize vlerken henenvliedt,
En dorre blâren medevliën,
En schiet nu weêr der blijdschap kiem,
En wen de jeugd te scheiden denkt,
Heur boot of zeil als henen zwenkt,
Te sturen in der droomen land; Dan weenen wij op duin en strand,
Zoo lang wij 't witte zeil bespiën
En vragen nog: tot wederzien?
En wen de vreugd ten afscheid treedt
En niets ons laat dan wee en leed Dan vat het hart ook aardsche kracht
En schept zich iets, dat glimt en lacht,
En schiet nu weêr der blijdschap kiem,
Spreek dan ter vreugd: tot wederzien!

Ibid. p. 329 (naar Mw. Luise von Plönnies: Die sieben Raben).
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De moeder is ziek
De moeder is ziek, mijn dierbaar kind,
En kan niet met u spelen,
Ge moet maar zien,
't Gaat zoo misschien De moeder is ziek, mijn dierbaar kind,
Ze zou anders met u spelen.
Ge zult wel vaak, meer dan vandaag
Naar uwe moeder smachten;
Als eens uw stap
Wordt fier en rap,
Is voor u de wereld vol bloemenvaag
Vol pijn, vol verdriet, vol klachten.
Dan rust ik al lang, ver van gedruis
En van wat pijn mij baarde,
Nu ben ik op zee
Een blad vol wee,
Ik heb mijne plaats; ik heb mijn huis,
Het huis mijner moeder aarde.
Gij echter, ge zijt een vechter dan,
In donker en wereldlichten
Bontwild gewoel,
Sterhoog het doel!
Ik hoop ge vecht oprecht als man,
En laat u niet ontwrichten!
Doch zijt ge ontwricht en niemand kust
U op de weenende oogen,
Dan daalt naar 't graf
Uw blik nog af:
Gij moeder, hebt steeds mij afgekust
De tranen van mijnen oogen.

NT III, 1865, 1, p. 318 (Für Dich. Lieder von Ida von Düringsfeld).
F.J. Weber, 1865.
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Junimaand
De avond is koel, de lucht is rein,
Gij kijkt tot in mijn gaardeken klein.
Wat of in mijnen gaarde u lust?
Der bloemen glans, des geloovers rust.
De kamer is stil, ik ben alleen
Gij kijkt tot in mijn harte heen.
In mijnen harte wat ziet ge daar?
Gij dekt het met uwen schijn voorwaar.
En strekt dus over mijn levend leed
Uw licht als een glanzend stervenskleed.

Ibid.
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Het Paduaansch meisjen
Immer zit hij bij den boeke
En hij kijkt naar mij niet op,
Trok de duivelkunst der Duitschen
Weêr in doctor Faustus' kop!
Stonden niet die zwarte letters
Heksenkrachtig op 't papier
Zijne zwarte blikken kwamen
Sedert lang toch eens naar hier,
Wat ik ook al mocht beginnen,
Niets is mij tot hier gelukt;
Immer zit hij bij den venster
Op zijn lijvig boek gebukt
Water giet ik mooglikst luide,
Mooglikst dikwijls in 't kanaal, Maar uit de verwenschte lezing
Stoorde ik hem geen enkel maal.
Avonds in den eersten donker
Zet ik mij in 't lichtste licht, Zelfs een blinde zou mij merken
Ach, niet diens students gezicht!
San Antonio! witte leeljen
Plaatste ik op mijn vensterblad, Dat hij naar de heilge bloemen
Eenmaal slechts gekeken hadd'!
San Antonio! eene lelie
Schoon gevormd beloof ik dij,
Mits maar met verliefde oogen
Die student eens zie naar mij!

Ibid.
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Het meisjen uit der stad
Ik zat sints mijner eerste jeugd
In d'eignen hoek der kerke;
Ik bad om wijsheid, bad om deugd
En kracht bij goeden werke.
Daar kwam een meisjen uit der stad
Ons dorpjen te bewonen
Ik zag toen ze in der kerke trad
Twee lieve rozenkonen.
Die naderden denzelfden hoek
Door mij eens uitverkoren;
Ik open mijn gebedenboek
Opdat mij niets zou storen.
Ik wilde lezen maar ik kon
Geen woord aan 't andre lijmen,
En voelde bij der lentezon
Mijn bevend hart bezwijmen.
Ik voelde mij door 't overzicht
De zinnen dra bekropen;
Twee oogen schoten schicht op schicht Mij docht de hemel open. Ach deugd en wijsheid, die gestaag
Met moed mij wist te gorden!
Ik beef van vreugd, ik hoop, versaag Wat zal er van mij worden?

MAM 1867, p. 205.
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Mijne in- en uitgangen
Mijn dorp heeft eene grijze kerk
Met heldren koor en spitsen toren
Een gulden kraaier siert het zwerk,
Twee dubbelpoorten zien naar voren;
Des zondags stroomt het volk er in
Om preêk en zang te hooren,
En keert naar huis met vromen zin,
Een volk van God verkoren.
Mijn vader heeft 'ne wijde schuur
Met zegenrijken zwaluwnesten,
En door den langen leemen muur
Trekt eene poort van zuid naar westen;
Vol koren en vol haver ligt
De schuur gelijk den besten
‘Doe, jongen, immer dijnen plicht,
En tracht dij hier te vesten.’
Mariekens woning is niet groot;
De gevel draagt twee heldre ramen
Om 't vleugeldeurken slingren bloot
Twee fijne wingertranken samen.
Ik sluip er somtijds in en uit,
En zal mij dies niet schamen;
Mijn vader zegt ja overluid:
‘Die meid moet dij betamen.’

Elsene-Brussel, Mei 1866 (MAM 1867, p. 206).
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Laatste verschiet.
Een echtpaar was den steedschen kringe
Met have en goed ontvloên;
Zij erfden op den wallenringe
De liefste buitenwoon.(1)
Waaruit zij van der eene hand
De stad heel overblikten
En de oogen van den andren kant
Op veld en bosch verkwikten.
Hier zagen zij ten allen tijde
Der schepping feestgewaad,
En weefden zelven goud en zijde
Door hunnen levensdraad.
Zij hadden lucht en zonnelicht
En lust op dezer aarde
En juichten om het vergezicht
Uit hunnen kleinen gaarde.
Dit gaardekijn, zoo reuzengeurig,
Stond voor geen goud hun veil,
En 't vergezicht, zoo wisselkleurig,
Was 't heele jaar hun heil;
Dat heil volmaakte een teeder kroost,
Omhuppelend de woning,
Zoodra bij purperenden oogst
Het bieken vloog ten honig.
Sinds loeg de lente twintig malen
Op gindsche woning neer,
Nu zwijgen daar de nachtegalen,
En zingt geen vink er meer...
Men heeft allengskens huis aan huis
Er om end om getimmerd,
En de eens zoo verreziende kluis
Van jaar tot jaar verslimmerd.
Verzonken thans voor aller oogen
Ligt ze als een droevig nest...
Ook is de jeugd er uit gevlogen
Naar verren oost en west;
En zij, die eerst zich met elkaar
Verheugden en verblijdden,
Zij leven thans als grijsaards daar,
Beperkt van aller zijden.
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Nu rechts en links, nu voor en achter
Hun vergezicht verdween,
Nu steeg hun geest al zacht en zachter
Ten hoogen van beneên:
Men heeft hun immers derwaarts niet
Verbouwd het stargewemel!
O heil, nu dunkt hun geen verschiet
Zoo schoon als Godes hemel!

(Vermoedelijk van 1866; zie Toe 1873, p. 533).

Eindnoten:
(1) Nr 7 der Keyenveldstraat, Elsene, eventjes buiten de toenmalige stadsvest.
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Aen maecenas.
O Maecenas, o loot edelen koningstams
Gij, mijn schermende vriend lieflijke sier voor mij!
Die's blij, wen hij het stof boven de omlympische
Renbaen wervelt omhoog, waer het van gloeyenden
Rade omvlogene doel, waer de vereedlende
Palmtwijg hem tot de landheerschende goden heft,
Die's blij, wen hem gunst losser Quiritenschaer
Een driedubbel krans glanserder glorie leent.
Gene is zalig, zoodra de eigene schuer verbergt
Wat van Lybische dorschvloeren gebezemd werd.
Wie graeg woelt met de hak in den geërfden grond,
Die wordt, schoon gij hem biedt schatten van Attalus,
Daerdoor nimmer verleid, dat hij in cyprischen
Vaertuig, schroomende, zeil' door de Myrtoërzee.
Als met Icarus' vloed Afrikus woedend strijdt,
Vrees-vol looft dan de koopheer des zoo rustigen
Steedjens velden; en toch bouwt hij het lekke schip
Dra nieuw, wijl hij het lot schuwt der behoeftigheid.
Andren zijn er die 't glas ouden Massikerwijns
Niet vijandig, des dags helft aen het liefelik
Nietsdoen wijden, gestrekt nu in des hagedoorns
Dakgroen, dan op den rand heiliger murmelwel
Lust is 't legergewoel velen en horenklang
Krijgsbazuinen verzeld; lust hun de krijg vervloekt
Steeds van' moedren. Er blijft buiten in koude nacht
Wie graeg jaegt, en vergeet zellefs zijn jonge vrouw
Als hem reuen trouw speurden de vlugge hind',
Of zijn striknetten reet Marische everzwijn.
Eiloof bindt me als ik vlecht kransen om dichterhoofd
Aen de onsterfliken; mij scheiden het koele bosch,
Saterdansen en ligt zwevender nymfen koor.
Van d'onheilgen drom: als mee de fluit mij
Door Euterpe is ontzegd; als Polyhymnia
Niet vijandig mij 'spel lesbischer snaren stemt.
Als gij mij in 't getal lyriker zangers voegt
Hoog dan heft zich mijn hoofd op tot den sterrenkrans.

Br. 2, p. 356, (1845).

A.-E. van Beughem, Johan Michel Dautzenberg 1808-1869

223

Aen Chloe.
Voor my vlugt gy nog steeds, Chloë gelyk de ree,
Zoekend heure versaegd wachtende moeder in
Ondoorganklijke bergen
Angstvol huivrend voor blad en wind.
Want als nadrend de lent' wekt een gefluister in 't
Zacht zich reppende bosch, of als de hagedis,
Groen van kleur door den braemstruik
Sluipt, dan beeft haer hert en knie.
Immers volg ik u niet wreed als een tyger, wreed
Als Gaetulia's leeuw, die u verscheuren wil.
Laet toch eindelijk de moeder,
Daer gy ryp voor de mannen zvt.

Br. 2, p. 358, (1847).
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Wisselzang.
Horatius:
Toen ik lief u en dierbaer was,
En geen ander de witglansende schouders u
Dorst meermogend, omsingelen
Leefde ik zaliger dan Persiëns Opperheer.
Lydia:
Toen gij gloeidet voor mij alleen
En nog Lydia niet lager dan Chloë stond,
Toen was Lydia hoog vermaerd
Ja, liet Ilia, Rooms moeder, aen glans terug.
Horatius:
Althans leidt de Thracerin
Chloë, zoeten gezangs kundig en citherspels;
Graeg ja lyde ik voor haer den dood,
Wen slechts 't noodlot aen haer langer een leven schenkt.
Lydia:
My is minnende Calais,
Zoon van Ornytus uit Thyrium, weergeliefd
Tweemael leide ik den dood voor hem,
Wen slechts 't noodlot aen hem langer een leven schenkt.
Horatius:
Hoe als vroegere liefde ons nu,
Voegt in 't yzeren juk, ons 't gescheiden paer?
Als nu Chloë vergeten wordt,
En u, u der versmaedde, open de deure staet?
Lydia:
Wykt voor hem ook der sterren glans,
Zyt gy lichter dan kurk, heviger in u' toorn
Dan zelfs Hadryas baren zyn:
Ik - mocht leven met u, sterven met u vereend!

Br. 2, 1847, p. 358.
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