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Voorwoord
In een brief over zijn zojuist gereedgekomen Proeve eener theorie der Nederduitsche
poëzy, richtte O.C.F. Hoffham zich op 15 juli 1788 vanuit het Pruisische stadje
Prenzlau met de volgende captatio benevolentiae tot zijn boezemvriend, de
Amsterdamse uitgever en boekhandelaar P.J. Uylenbroek: ‘Gy hebt recht, dat ik
verbaazend veel werks aan het samenstellen dier brochure heb gehad. Ze zou ongelyk
volkomener hebben kunnen worden, had ik ze tot Uwent kunnen schryven, en daarby
Uwen boekwinkel doorsnuffelen. Over het geheel is de onderneeming vry stout, en
bynaar wanhoopig, voor een buitenlander, nu reeds 10 jaaren op meer dan 100
Duitsche mylen van Neêrlands zangberg verwijderd’.
In de extramurale neerlandistiek zal men zich moeiteloos in deze verzuchting
kunnen vinden. Hoffhams ‘brochure’ is een letterkundig huzarenstuk. Bijna
zevenhonderd citaten uit onze literatuur van de 17de en 18de eeuw zijn daar als
diamanten van domheid gezet in een satirische poëtica die zich richt tegen
dichtgenootschappelijke rederijkerij, bekrompen schaafzucht en betekenisvervuilend
rijm. De argeloze lezer raakt door Hoffhams ironische bewijsvoering al spoedig op
een dwaalspoor en begint zich af te vragen of al die aangehaalde versregels misschien
verzonnen zijn. Een citaat als
Pho, pha, tra, la, la, la, wilt myne kracht bestieren,
fa, foe, pief, poef, pi, pa, tra, le, la, la, la, lieren,

wijst in die richting. Maar zelfs na een vrijwel volledig en systematisch uitgevoerd
controle-onderzoek kan de conclusie niet anders luiden dan dat Hoffham op zijn
eigen satirische manier volkomen te goeder trouw is geweest. Een enkele maal heeft
hij zich vergist of heeft hij iets overgeslagen, in acht of negen gevallen is zijn bron
niet meer na te gaan, zijn spelling is niet altijd betrouwbaar, maar verder zijn de
citaten met de grootste nauwkeurigheid genoteerd. De achterdocht aan het begin van
het controle-proces sloeg al snel om in bewondering voor een eenzame vreemdeling,
die, op zevenhonderd kilometer van Amsterdam, omgeven door Pruisische dompers,
en schrijvend zonder computer, aspirine of zelfs maar elektrisch licht, zijn fenomenale
kennis van de Nederlandse letterkunde zo knap wist te etaleren.
Het onderzoek aan Hoffhams Proeve werd gedurende een aantal jaren uitgevoerd,
steeds onderbroken door andere beslommeringen. Onder de velen die, vooral in de
laatste fase, een steentje hebben bijgedragen, noem ik graag Hans Beelen (Universität
Oldenburg), Karl-Heinz Than (Berlin Antiquariat, Berlin-Steglitz), M. Engels
(Provinciale Bibliotheek Friesland), Dr. A. Leerintvelt (Koninklijke Bibliotheek) en
S. Zaunbrecher (Stads- en Athenaeumbibliotheek Deventer). Het personeel van de
Koninklijke Bibliotheek, de Leidse en de Amsterdamse UB, en van het Amsterdamse
Gemeentearchief was altijd bijzonder hulpvaardig.
Op 11 februari 1799, op de dag af tweehonderd jaar geleden, overleed Otto
Hoffham in Prenzlau in de Uckermark. Zijn sporen zijn daar uitgewist. In Amsterdam,
de stad van zijn vormingsjaren, is archivarisch nog wel iets over. In enkele
bibliotheken worden zijn werken nog bewaard. Maar de literaire geschiedschrijving
heeft hem uit het oog verloren. Kortom, het is tijd hem weer in herinnering te roepen.
Francis Bulhof
Prenzlau-Den Haag, 11 februari 1999
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Inleiding
Eerder en met meer recht dan Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) kan Otto
Christian Friedrich Hoffham (Küstrin 1744 - Prenzlau 1799) er aanspraak op maken
de grondlegger van de Duitse neerlandistiek te zijn geweest. Niet dat hij een geleerde
was in de academische zin van het woord, maar hij kende onze letterkunde als
weinigen en hij getuigde daarvan met verve in zijn Proeve eener theorie der
Nederduitsche poëzy (1788). Deze satirische poëtica is echter in vergetelheid geraakt
en men kan ook wel begrijpen waarom.
Hoffhams problemen beginnen al met de misleidende titel. Die wekt naast
verwachting ook verwarring, zeker als men bedenkt dat de auteur uit het Duitse
taalgebied afkomstig was. Met ‘Nederduitse poëzie’ bedoelde hij niet de in een of
ander Noordduits dialect geschreven dichtkunst, maar, zoals dat in de achttiende
eeuw gebruikelijk was, uitsluitend die in de Nederlandse taal.
De ironisch bescheiden formulering ‘Proeve ener theorie’ verwijst stilzwijgend
naar Balthazar Huydecopers vergelijkbare Proeve van taal- en dichtkunde; in
vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius (1730).
Voor Hoffham zowel als Huydecoper was Vondels dichtwerk het voornaamste doelwit
van kritiek. Ook Hoffham maakt vrijmoedige aanmerkingen op Ovidius'
Herscheppinge, in zijn Theorie liefst dertig keer. Er zijn echter duidelijke verschillen.
Hoffhams hoofdaanval richt zich op Vondels Poëzy van 1682, waarvan hij de twee
delen op zijn Prenzlauer nachtkastje had liggen. Bovendien neemt hij talloze andere
dichters onder schot. Wat hem verder onderscheidt van Huydecoper is zijn
aanstekelijke vrolijkheid. De serieuze Huydecoper wijst vele feilen in het werk van
Vondel aan, maar hij pleit ernstig voor verbetering en wil zeker het lachwekkende
van veel verkrampte passages niet beklemtonen. Hoffham, op speelse wijze al even
serieus, gaat op dit punt geen zee te hoog. De neerlandistiek, die zich terecht nog
steeds lovend uitlaat over Huydecoper, doet Hoffhams Theorie het liefst af als
‘spotpoëtica’, als zij er al aandacht aan schenkt. Ondanks het groeiend besef dat
Michael Bakhtin over carnaval en ‘lachcultuur’ zinvolle dingen heeft gezegd, is dat
nog steeds een afwijzend oordeel.

Biografisch
Over Hoffhams leven is weinig bekend. De belangrijkste biografische bron is het
voorbericht dat Pieter Johannes Uylenbroek op 7 december 1800 (zijn eigen 52ste
verjaardag) bij de uitgave van Hoffhams De boerenschouwburg schreef.
Negentiende-eeuwse biografische woordenboeken gaan dikwijls woordelijk op dit
voorbericht terug. Conrad Busken Huet voegt in het midden van de 19de eeuw als
eerste en laatste enige gegevens van eigen vinding toe aan Hoffhams levensverhaal.
Recent is uitvoerig onderzoek verricht door Jacqueline de Man voor haar uitgave
van de Slaapdichten O.C.F. Hoffham, De boerenschouwburg, kluchtig blijspel; de
kluchtige opera, tooneelfragment; gedichten; en losse gedachten, Amsterdam,
Uylenbroek, 1801 (KB 1150 C 86). Op deze bron gaan de levensbeschrijvingen terug
van P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek
der Nederduitsche dichters, Deel III, p. 214-229, en in diens voetspoor A.J. van der
Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, p. 901-903. Conrad Busken Huet
geeft bijzonderheden in ‘De school van Bellamy’, Verzamelde werken, deel 24, p.
56-95. G. Kalff oordeelde in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van
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alle latere literatuurhistorici het positiefst over Hoffham. Een belangrijke recente
bijdrage is de inleiding van J. de Man in haar uitgave van Hoffhams Proeve van
slaapdichten (1992), waarin zij niettemin de Proeve eener theorie der Nederduitsche
poëzy als ‘spotpoëtica’ diskwalificeert (p. 15).. Wij kunnen de door hen
bijeengebrachte bijzonderheden met een aantal details aanvullen. Anderen zullen
zeker op hun beurt nog nieuwe ontdekkingen doen, maar het materiaal is, alles
bijeengenomen, zo schaars dat het zich naar alle waarschijnlijkheid niet meer tot een
sluitend geheel, laat staan tot een psychologisch portret, zal laten samenvoegen Voor
meer details zie Francis Bulhof, ‘Tales of Hoffham’, in: Vantage Points: A Festschrift
for Johan P. Snapper, 1996, p. 77-91..
Hoffham dan werd geboren op 2 juni 1744 in Küstrin. Deze voormalige Pruisische
vestingstad ligt nu als Kostrzyn in Polen, maar was destijds de hoofdstad van de
Brandenburgse Neumark. Kort tevoren, in 1730, had Küstrin een twijfelachtige faam
verworven: de toekomstige koning Frederik de Grote was er in één van de meest
dramatische episoden van zijn jeugd door zijn vader gevangen gezet en hij had er de
executie van zijn vriend luitenant Von Katte moeten aanzien. Het verhaal is bekend
gebleven en heeft de reputatie van Pruisen geen goed gedaan. Maar toen Hoffham
werd geboren, was Frederik al vier jaar aan het bewind en hadden zijn omstandigheden
zich drastisch gewijzigd.
Het Pruisische hof droeg een calvinistische signatuur, terwijl in de rest van
Duitsland de lutheranen de dominante protestantse groep vormden. Sedert het huwelijk
van een dochter van stadhouder Frederik Hendrik met de keurvorst van Brandenburg
was de Pruisische dynastie hecht verbonden met het Huis van Oranje. De Pruisische
koningen verbleven dikwijls in Küstrin, waar de functie van gereformeerd
hofpredikant in het midden van de achttiende eeuw was opgedragen aan Otto's vader
Christian Hoffham (Bremen 1698 - Berlijn 1764). Zijn moeder was de jongste dochter
van Daniel Ernst Jablonski, natuurlijk ook hofpredikant, maar dan in Berlijn.
Niet alleen de Hohenzollerns, ook de Hoffhams waren met Nederland verbonden.
Al sedert het einde van de 17de eeuw woonden er Hoffhams in Amsterdam. En al
vroeg hadden ze literaire contacten: toen Elizabeth Hoffham op 8 februari 1713
trouwde met de koopman Jacob Murison, was de uitgever van Pieter Langendijk,
Hendrik van de Gaete (1682-1719), zelf dichter en toneelschrijver, er met een
bruiloftsdicht bij (KB 853 C 233).
Een broer van Otto's vader, Heinrich Hoffham, had zich ook in Amsterdam als
koopman gevestigd. Diens zoon Heinrich junior had bij een huwelijk van vrienden
op 26 mei 1750 een gelegenheidsgedicht in fraai Nederlands vervaardigd, in een
bundeltje waaraan ook de bekende Amsterdamse dichter Jacob Lutkeman een vers
bijdroeg (KB 853 B 259). Toen deze zoon op 11 december 1753 op zijn beurt trouwde,
schreef een anonymus een huwelijksdicht, waarin stond dat de oom uit ‘Custryn’ op
last des konings een beroep naar Amsterdam had moeten afslaan (KB Gel Ged 251).
Otto's vader was inderdaad in 1740 naar de kleine Hoogduitse gereformeerde
gemeente in Amsterdam beroepen, en naar men kan aannemen had zijn broer daar
de hand in gehad, maar hij had het beroep afgeslagen. Nog afgezien van het bevel
van Frederik de Grote woog het vooruitzicht om voortaan te preken voor een kleine
schare van lieden van gering vermogen, meest Emder vissersknechts en Bentheimer
dienstboden, misschien niet op tegen de luister van zijn koninklijk Küstrins gehoor.
Voorshands wees niets erop dat Otto ooit een plaats in de Nederlandse letteren
zou verwerven. Tot zijn tiende jaar bezocht hij de Latijnse school in zijn geboortestad.
Maar in 1754 nam hij afscheid van domineesland. Met zijn ouders ging hij naar
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Amsterdam, waar hij, hoewel enige zoon, bij oom Heinrich werd achtergelaten om
tot koopman te worden opgeleid. Hij werd eerst naar de kostschool van Monsieur
Mannoury in Nieuwersluis gestuurd, in welk depot van discipline hij de Franse taal
leerde en ook werd onderwezen in de wetenschappen en de godsdienst. In 1757, hij
was toen dertien, werd hij op het kantoor van notaris Van Heel geplaatst Hermanus
van Heel (1718-1771) was notaris in Amsterdam van 1745 tot zijn dood in 1771..
Een onbezorgde jeugd was het niet.

Gezelligheid
Drie jaar later verwisselde Otto het notariskantoor voor dat van koopman Joan
Wilhelm Hachmeister. Ook deze Amsterdamse Duitser ging om met Amsterdamse
letterkundigen. De dichters van het ‘Donderdags-Genootschap’, de psalmberijmers
van ‘Laus Deo, salus populo’ en de toneelschrijvers van ‘Oefening beschaaft de
kunsten’ waren geen onbekenden in zijn huis. In juli 1759 was de al eerder genoemde
dichter Jacob Lutkeman, lid van ‘Donderdag’ en van ‘Oefening’, met Joan Wilhelms
zuster Elisabeth Hachmeister getrouwd. Bij hun huwelijk schreef Lucas Pater, lid
van ‘Donderdag’, van ‘Oefening’ en van ‘Laus Deo’, een bruiloftsdicht. Een half
jaar later, in januari 1760, ging de ‘luiterse’ Joan Wilhelm Hachmeister, met als
getuige zijn kersverse zwager Lutkeman, zelf in ondertrouw met Helena Wilhelmina
Hoffham, gereformeerd, ongetwijfeld een dochter van oom Heinrich. Het ligt voor
de hand dat de vijftienjarige Otto bij deze gelegenheid van kantoor wisselde en bij
zijn aangetrouwde neef in dienst kwam.
De vijf leden van ‘Oefening beschaaft de kunsten’ vormden een hechte groep van
toneelschrijvers. Met uitzondering van Lutkeman waren zij ook lid van ‘Laus Deo’,
waarin men tot 1760 aan een nieuwe psalmberijming werkte Singeling, Gezellige
schrijvers, p. 72-74, noemt het ‘Donderdags-Genootschap’ met oorspronkelijk (1747)
zes personen: Bernardus de Bosch, Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Lucas Pater,
Dirk Willink en Nicolaas Simon van Winter. Bij ‘Laus Deo, salus populo’ waren
Hermanus Asschenberg, Bernardus de Bosch, Anthony Hartsen, Lucretia van Merken,
Pieter Meyer, Lucas Pater, Henri Jean Roullaud en Nicolaas Simon van Winter
betrokken. ‘Oefening beschaaft de kunsten’ bestond uit Hermanus Asschenberg,
Anthony Hartsen, Jacob Lutkeman, Lucas Pater en Henri Jean Roullaud. Anthony
Hartsen en Lucas Pater waren lid van alle drie genootschappen. Lutkeman en Pater
hoorden tot de onmiddellijke omgeving van de Hachmeister-Hoffham-familie. Deze
kleine elkaar overlappende gezelschappen konden rekenen op de steun van
boekhandelaar Pieter Meyer (1718-1781)..
Otto Hoffham werd zelf nooit lid van een dichtgenootschap, ook niet van
‘Diligentiae omnia’ dat in het midden van de jaren zestig ontstond. Lutkeman en
Pater en vele anderen behoorden er wel toe, ook de productieve toneelschrijver
Johannes Nomsz (1738-1803), wiens werk Hoffham als getrouw bezoeker van de
schouwburg goed leerde kennen. Met Nomsz zelf heeft hij, naar hij Uylenbroek
vanuit Berlijn op 25 juli 1774 schreef, in zijn Amsterdamse tijd nooit een gesprek
gehad. Wat Nomsz te zeggen heeft interesseert hem niet, zo herhaalt hij op 2 mei
1775. Toch is zijn houding tegenover Nomsz ambivalent. In zijn Theorie drijft
Hoffham soms goedmoedig de spot met de veelschrijver Nomsz, maar hij roept hem
ook herhaaldelijk op als een der kroongetuigen in het proces dat hij het rijm heeft
aangedaan.
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Hoffhams belangrijkste vriendschap was die met de vier jaar jongere Pieter
Johannes Uylenbroek (1748-1808), die hij op het kantoor van Hachmeister moet
hebben leren kennen. De opdracht van een van Hoffhams vroegste gedichten wijst
althans in die richting: ‘Ter verjaaring van mijnen vriend en leergenoot Pieter Johannes
Uylenbroek: op den 7den dag van wintermaand [december], 1767’. Het was de
negentiende verjaardag van de later zo beroemde uitgever en boekhandelaar, die
Hoffham (én Bilderdijk, én Tollens) zou blijven steunen tot zijn dood. Ten huize van
oom Heinrich maar ook bij zijn neef en nicht Hachmeister-Hoffham maakte Otto
Hoffham al jong kennis met de dichters, de toneelschrijvers, de psalmberijmers en
de boekhandelaars, de steunpilaren van literair Amsterdam Hoezeer Hoffham van
het toneel bezeten moet zijn geweest blijkt wel uit de catalogus van zijn Prenzlauer
bibliotheek (KB 133 M 140), waarin tot slot ‘282 stuk oude en nieuwe Toneelspellen
alle onafgeschneden gebonden en goed geconditioneerd’, maar helaas zonder titel,
worden vermeld..
Vriendschappelijkheid ging ook bij Hoffham hand in hand met
gezelschappelijkheid. Dichtgenootschappen trokken hem niet aan, maar hij werd wel
lid van ‘Concordia et libertate’, een politiek en sociaal dispuut dat de culturele elite
van de Amsterdamse patriotten zou vormen. Over het tijdstip van zijn lidmaatschap
bestaat onduidelijkheid. Actief was hij niet: gezien zijn langdurig later verblijf in het
Brandenburgse moet Hoffham een soort erelid zonder verplichtingen geweest zijn.
Bij het 25-jarig bestaan van ‘Concordia’ in 1773 stond hij niet op de ledenlijst In
tegenstelling tot het door J. de Man in haar uitgave van de Slaapdichten (noot 11, p.
30) vermelde, wordt Hoffham in het in de Koninklijke Bibliotheek aanwezige
exemplaar van de Redenvoering van oktober 1773 (KB 505 B 166) niet in de ledenlijst
genoemd, echter wel in: Feestviering ter vyftigste verjaaring van het genootschap
onder de zinspreuk Concordia et Libertate, Amsterdam, P.J. Uylenbroek, (26 oktober)
1798 (KB 443 B 21). In Van Hattums Lezingen en verhandelingen in Concordia et
libertate figureert hij geen enkele maal. In Paul van der Goor, ‘Van geleerde kezen
en deugdbeminnende burgers’, Amstelodamum 63 (1976), p. 58-65, wordt hij niet
vermeld. Zie Gemeente-Archief Amsterdam PA 9., maar bij het 50-jarig bestaan in
1798 was hij één van de twintig leden ‘nu buiten de stad woonachtig’. Rutger-Jan
Schimmelpenninck, Jacobus Kantelaar, J.F. Helmers en Cornelis van Lennep hoorden
toen tot de werkende leden, stuk voor stuk mannen die in de Bataafse Republiek
naam zouden maken. Hoffhams andere boezemvriend, Jan Boomhuys, bekend van
een bruiloftsgedicht dat Hoffham op 15 mei 1774 voor hem schreef, hoorde er ook
toe. Bij de omwenteling van 1795 werd Boomhuys lid van het Amsterdamse Comité
van Algemeen Welzyn en van het Comité van Justitie. Uylenbroek, die wel was
toegetreden tot de vrijmetselaarsloge ‘La Charité’, bestuurslid was van ‘Felix Meritis’
en meeschreef onder het motto ‘Utile et amusant’, slaagde er merkwaardig genoeg
niet in tot het ledenbestand van dit ‘Keezen-gezelschap’ door te dringen, maar hij
mocht wel het feestprogramma van 1798 met de ledenlijst drukken en uitgeven.
Uit al deze details rijst het beeld op van een amicaal, sociabel en progressief jong
koopman, die in het literaire en politieke Amsterdam van de jaren zeventig zijn plaats
had gevonden. Met zijn ingeburgerde familie en zijn uitgebreide vriendenkring was
hij geen vreemde Duitse eend meer in de Nederlandse bijt. Was hij in Amsterdam
gebleven, dan had hij het ver kunnen brengen onder de banier van Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap.

Brandenburg
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In 1758 was, zoals Uylenbroek het dramatisch formuleert, Otto's vader ‘door het
ysselyk bombardement der Russchen’ op de vestingstad Küstrin van schrik gestorven.
Dat hoeft niet meteen gebeurd te zijn: volgens het Evangelische Pfarrerbuch für die
Mark Brandenburg seit der Reformation bleef hij in functie tot 1763 en stierf hij in
Berlijn in 1764. Zijn moeder verhuisde daarop naar Alt-Landsberg, een kleine dertig
kilometer ten oosten van het centrum van Berlijn gelegen, diep in de voormalige
DDR-provincie. Behalve een intact stuk stadsmuur, de ‘Schloßkirche’ en de
‘Pfarrkirche’ heeft het verpauperde stadje tegenwoordig nog maar weinig verzonken
cultuurgoed te bieden. De familie Hoffham is er onbekend.
In februari 1769 kwam Hoffham voor het eerst op een langdurige zakenreis weer
in zijn geboortestreek. Hij bleef tot november van datzelfde jaar in Duitsland. Zijn
moeder begon waarschijnlijk toen al op hem in te praten om hem terug te doen keren
naar zijn land van herkomst. Vier jaar later besloot hij althans Amsterdam te verlaten.
Wat hij tussen november 1769 en begin 1773 heeft gedaan blijft vooralsnog
onduidelijk. Busken Huet nam aan dat hij ‘aandeelhouder in een Amsterdamsch
koopmanshuis’ was Conrad Busken Huet, Verzamelde werken, Deel 24, p. 71.. De
definitieve vertrekdatum is op of omstreeks 15 mei 1773 geweest. Op die dag dateerde
Uylenbroek immers zijn ‘Afscheidsgroete aan den Heer O.C.F. Hoffham, vertrekkende
van Amsterdam naar Landsberg’ Een exemplaar bevindt zich in de KB onder signatuur
852 G 222..
Vanaf dat vertrek heeft er een omvangrijke correspondentie tussen Hoffham en
Uylenbroek plaatsgevonden, waarvan echter slechts dertien brieven van Hoffhams
zijde in de Koninklijke Bibliotheek bewaard zijn gebleven. De eerste is gedateerd:
Bremen, 10 juli 1773, toen Hoffham op doortocht daar familie bezocht Brieven van
Hoffham aan Uylenbroek bevinden zich in de KB onder signatuur 133 M 140.. Van
oktober 1774 tot oktober 1775 woonde hij in Berlijn, een stad in een overgangsfase.
De oude tijden van de Verlichting liepen ten einde. Frederik de Grote had Voltaire
naar Potsdam gehaald en zelfs een voorwoord bij diens Henriade geschreven. Nog
in 1780 liet de koning zijn geschrift De la littérature allemande verschijnen, dat de
Franse klassicistische smaak propageerde, terwijl de kring rond Nicolai van Berlijn
een bolwerk van verlicht gedachtegoed maakte. Parallel met deze late bloei was
‘Sturm und Drang’ in opkomst en nauwelijks een generatie later werd Berlijn met
Heinrich von Kleist, Ludwig Tieck, E.T.A. Hoffmann, Hegel en de Humboldts de
hoofdstad van de Duitse romantiek. We weten niet of Hoffham er op het scherp van
deze cultuursnede met verlichte geesten in aanraking is gekomen, maar we weten
wel dat hij Goethe al in diens ‘Sturm und Drang’-fase signaleerde: op 2 mei 1775
prees hij in een brief aan Uylenbroek Die Leiden des jungen Werther, dat in de herfst
van 1774 was verschenen. Daarmee was hij de eerste die de Nederlandse aandacht
op deze briefroman vestigde Zie Kloek, Over Werther geschreven, II, p. 9..
In die tijd moet Hoffham hebben besloten zich ergens als grondbezitter te vestigen.
Met de harde guldens die hij in Amsterdam had bijeengespaard, kon hij in
Brandenburg een flink stuk land kopen. In Saksen was dat onmogelijk omdat daar
aan calvinisten grondbezit was ontzegd (brief van 21 juli 1777). Maar eerst moest
de Amsterdamse koopman tot hereboer worden omgeschoold. Van oktober 1775 tot
mei 1778 bekwaamde hij zich in Löhme aan het Koninklijk Pruisisch Ökonomie-Amt
onder leiding van Amtsrat Butow in de ‘landhuishouding’. Aan dit dorpje, dat twee
uren gaans ten noorden van Alt-Landsberg ligt, zijn honderden jaren lijfeigenschap
(in Pruisen nog een gewone zaak ten tijde van Hoffham) alsmede veertig jaar DDR
niet ongemerkt voorbijgegaan. Anno 1999 bestaat Löhme uit niet veel meer dan een
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tiental slordige boerderijtjes, een schuur voor de vrijwillige brandweer, een bushalte
en een telefooncel. Toch was eens, in 1746 (en dan zeker bij een voorganger van de
Amtsrat), de beroemde Karl Wilhelm Ramler (1725-1798) er huisleraar geweest,
voordat hij filosofiedocent werd aan de Kadettenschool in Berlijn en zo onze Van
Hogendorps onder zijn gehoor kreeg. Hij was de auteur van de Kritische Nachrichten
aus dem Reiche der Gelehrsamkeit en één van de talrijke vertalers van Batteux'
beroemde Les Beaux-arts réduits à un seul principe onder de titel Einleitung in die
schönen Wissenschaften. In Hoffhams Theorie komen wij hem als zodanig nog enkele
malen tegen.
Löhme, niet echt de hoofdstad van het rijk der geleerdheid en wetenschap, had
dankzij Ramler een bescheiden plaats in de literaire geschiedenis gekregen. Ook
Hoffham deed zijn best het vlek omhoog te stoten in de vaart der Europese cultuur.
Enkele van zijn bijdragen aan De Kosmopoliet of Waereldburger, dat van begin 1776
tot eind 1777 bij de weduwe Klippink verscheen, zijn in deze landelijke omgeving
ontstaan.
Nadat Otto Hoffham zijn agronomische studie had afgemaakt, bezocht hij
Nederland een laatste keer van 7 mei tot 14 november 1778. Alles bij elkaar opgeteld
bracht hij ongeveer twintig jaar in Nederland door. De laatste vijfentwintig jaar van
zijn leven woonde hij in het land van de buitenste duisternis.
In maart 1779 kocht Hoffham van Amtsrat Jannicke, die het ‘schuldenhalber’
kwijt moest, het landgoed Carolinenhof in de Neumark De beste documentatie over
Carolinenhof is te vinden in Kaplick, Das Warthebruch, p. 207-218. Daar wordt
uitvoerig ingegaan op de inventaris tijdens Hoffhams korte regime, op diens
universitaire titel ‘Kandidat der Rechte’ (p. 212) en op zijn financiële manipulaties.
Amtsrat Jannicke blijkt een schoonzoon van moeder Hoffham te zijn, die haar veel
geld schuldig is. Vandaar waarschijnlijk het ‘schuldenhalber’.. Het was pas sedert
1770 in ontginning gekomen, ongetwijfeld in het kader van de aanzienlijke
kolonisatie-inspanning die door Frederik de Grote in de moerassige rivierdalen van
Pruisen op gang was gebracht. Het Carolinenhof was dus nieuw land, ter grootte van
527 morgen (ruim 130 hectare; één Pruisische morgen was 2.553,2 vierkante meter).
Het lag in wat nu Polen is, in het dal van de Warthe (Warta) bij het dorp Dechsel
(Deszczno), op enkele uren gaans van het stadje Landsberg (Gorzow Wielkopolski),
niet te verwarren met het veel dichter bij Berlijn gelegen Alt-Landsberg. Van dit
Landsberg moet men zich als cultureel centrum niet te veel voorstellen: in 1777
verscheen daar voor het eerst een krant met de wel zeer geringe
verschijningsfrequentie van ‘einmal im Jahr zu Neujahr’ Zie: Landsberg an der
Warthe, ed. Hans Beske en Ernst Handke..
Op 13 januari 1780 trouwde de trotse landeigenaar Otto Hoffham, ‘Erbherr auf
Carolinen Hof in der Neumark’, in de imposante lutherse Marienkirche te Prenzlau
met Johanna Elisabeth Schramm, de dochter van een overleden predikant van die
kerk Gegevens uit het Traubuch 1780, p. 35, Nr 3, van de Evangelische
Kirchengemeinde St Marien in Prenzlau, aanwezig in het Evangelische Zentralarchiv
in Berlijn.. Het huweljk bleef kinderloos. Tevreden was hij niet met het zompige
Carolinenhof dat hij ‘eine der schlechtesten Besitzungen im Warthebruch’ noemde.
Niet alleen was de grond onbruikbaar, ook de veiligheid liet te wensen over. Het
kwam rond Landsberg in die jaren tot ‘wiederholter Einsatz der Dragoner gegen
kriminelle Banden’. Kennelijk waren de lijfeigenen onrustig geworden.
Al in het voorjaar van 1781 verruilde Hoffham het Carolinenhof voor een landgoed
in Althüttendorf, tegenwoordig gelegen in het oksel van de Autobahn-afslag
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Joachimsthal, ongeveer halverwege Berlijn en Prenzlau. Het dorpje ontleende zijn
naam aan de oude Brandenburgse glasfabriek, die veel brandhout nodig had, waarvoor
de bomen in de wijde omtrek moesten worden gerooid. Op die kaalslag kon een
begin met de landbouw worden gemaakt. In deze deprimerende streek, waar
DDR-prominenten nog wel eens op de hazenjacht gingen, lag het door Hoffham
aangekochte ‘Krausengut’, dat was vernoemd naar een vroegere pachter van de
‘Glashütte’. Van dit alles is anno 1999 niets terug te vinden Zie Gerrit en Karin
Friese, Glashütten in Brandenburg..
Op 7 januari 1786 stierf Hoffhams moeder, die al die jaren bij haar zoon en
schoondochter in huis had gewoond. Ze hadden al enige tijd de kans overwogen om
het Krausengut ‘met voordeel’ (brief aan Uylenbroek van 14 oktober 1785) te
verkopen. Dat lukte nu, zodat ze tegen juni 1786 naar Prenzlau verhuisden, een stil
provinciestadje, zoiets als Dokkum. Daar rentenierden ze rustig verder. Helaas
verliepen de contacten met Amsterdam gaandeweg. Hoffhams brieven aan Uylenbroek
bleven tot zijn groot verdriet onbeantwoord. Wel publiceerde Uylenbroek jaarlijks
een paar gedichten uit de voorraad die hem vanuit Prenzlau was toegezonden. Op
die manier bleef Hoffham bijdragen aan de Kleine dichterlyke handschriften.
Wie dat ook deed was Willem Bilderdijk, en kennelijk was deze dichterlijke gigant
onder de indruk van Hoffhams kunnen. Aan Uylenbroek schreef hij in mei 1793
tenminste over hem: ‘Groet den bekwamen Aucteur van mij, wiens compliment my
gansch niet onverschillig kan zijn’. Busken Huet haalt die brief aan en voegt er aan
toe: ‘In Juni 1798 schijnt Hoffham te Berlijn kleine diensten te hebben bewezen aan
Jufvrouw Schweickhart toen zij daar van haar eersteling kwam bevallen’ Huet,
Verzamelde werken, deel VI, p. 79-80n.. Deze levensgezellin van Bilderdijk was
immers in die maand uit Brunswijk naar Berlijn gekomen om er in september 1798
het leven te schenken aan hun zoon Julius Willem. Zij begaf zich onmiddellijk daarop
naar Hildesheim om in Bilderdijks nabijheid te kunnen zijn. Dit detail is alles wat
Huet over deze laatste fase van Hoffhams leven te berichten heeft.
Hoffhams dood kwam op 11 februari 1799. Uylenbroek is over de doodsoorzaak
even dramatisch als over de dood van Otto's vader: ‘Hier sleet hy het overige van
zyn voorbeeldig deugdzaam leven, in eene onafgebroken arbeidzaamheid, by zyn
gades aangehuwde stiefouders, tot hy door hun onvermoed gedrag, éénsslags,
onvoorziens ongelukkig wierd, en van schrik en van droefheid, binnen weinig dagen
[...] aan hevige koortsen overleed’ De boerenschouwburg, p. viii.. Het kerkregister
Prenzlau drukt zich wat beheerster uit: het meldt dat op 11 februari 1799 ‘Carl
Friedrich Hofham, Kirchenvorsteher, im 55. Jahr seines Alters am hitzigen Gallen
Fieber’ is overleden Gegevens uit het Bestattungsbuch 1799, p. 381, Nr 5, van de
Evangelische Kirchengemeinde St. Johannis ref. Prenzlau, aanwezig in het
Evangelische Zentralarchiv in Berlijn.. Op de 17de werd ouderling Hoffham begraven.
Aan het graf werd het woord gevoerd door zijn goede vriend, de lutherse dominee
Reichhelm, die van 1795 tot 1825 Superintendent van de Marienkirche was.
Men kan een vraagteken zetten bij Uylenbroeks kritiek op de aangetrouwde
stiefouders: Hoffhams stiefschoonvader was ‘Obergerichtsadvokat’ en zoon van een
dominee, zijn schoonmoeder de dochter van een vroegere Prenzlauer dominee en
kleindochter van een ‘Generalstabschirurg’ Ontleend aan een typoscript, ‘Die
evangelischen Pfarrer in der Uckermark’, waarvan een kopie als bijlage bij een brief
van het Kulturhistorische Museum Prenzlau van 6 november 1992.. Zouden deze
twee mensen de gelegenheid hebben gehad tot ‘onvermoed gedrag’ dat hun
schoonzoon met de dood moest bekopen? Tot op de dag van vandaag gebeurt niets
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in Prenzlau ‘onvermoed’. Om een ander, maar even romantisch einde te
veronderstellen als Uylenbroek: stierf Hoffham misschien aan heimwee naar
Amsterdam? Wie nu langs de resten van honderden jaren wanbestuur in dit
Sarmatenland reist, kan nauwelijks tot een andere conclusie komen.

Schrijverschap
Over Otto Hoffhams dramatische levenswendingen en zijn langzaam wegzinken in
eenzaamheid zijn hierboven enkele bijzonderheden bijeengebracht. Het is de vraag
of er nog meer kan worden gevonden. Het zou zeker de moeite waard zijn de gezellige
jaren in de kring van zijn Amsterdamse vrienden nader te onderzoeken, terwijl men
in een romantische bui ook biografische waarde zou kunnen toekennen aan zijn
gerijmd gedicht: ‘Vreugdezang aan mejuffrouw N.N. op haar Ed. twintigste verjaaren
op den 25sten van grasmaand, 1772’ De boerenschouwburg, p. 179-181.. De aan de
ouders van deze nog niet geïdentificeerde jongedame gerichte regels: ‘Gy kent myn
hevig zielsverlangen; / Het wenscht uw spruit als bruid te ontfangen’ lijken serieus
bedoeld, althans niet met de normale hoffhameske ironie overgoten. Zou de
mislukking van dit huwelijksplan de dichter definitief Amsterdam hebben doen
verlaten?
Bij al dit biografisch graafwerk is Hoffhams schrijverschap nog nauwelijks
blootgelegd. Uylenbroek deelt mede dat zijn vriend al rond 1765 aan het spectatoriale
geschrift De Denker enkele vrolijke vertogen bijdroeg De Denker verscheen van
1763 tot 1774 in Amsterdam bij Van Tongerlo en Houttuin en stond onder leiding
van de doopsgezinde voorganger Cornelis van Engelen (1726-1793), die zich na
1769 van de vermaning afkeerde.. Die zullen niet makkelijk te identificeren zijn.
Hoffham publiceerde in ieder geval wel in De Rhapsodist, een spectator die tussen
1771 en 1783 bij Pieter Meyer werd uitgegeven. Zekerheid daarover hebben we
omdat zijn gedicht ‘Aan myne kunstvrienden’ in 1772 daarin verscheen en in de
Boerenschouwburg (maar daar gedateerd op 1770) werd herdrukt.
Uylenbroek en Hoffham smeedden intussen al plannen voor hun eigen spectator,
zoals blijkt uit Hoffhams brief van 10 juli 1773 uit Bremen, waarin de ietwat
cryptische zin stond: ‘ik hoop iets over den K. te ervaaren’. Die plannen werden
uiteindelijk gerealiseerd in De Kosmopoliet of waereldburger. In dat tijdschrift zou
de gefingeerde vriendenschaar Kunstlief, Quintus en Philareet, die we al leerden
kennen in het gedicht ‘Aan myne kunstvrienden’, in een vrij groot aantal stukjes een
ondersteunende rol toebedeeld krijgen.
De Kosmopoliet verscheen twee jaar lang iedere veertien dagen. Het eerste nummer
verscheen op 1 januari 1776 en het laatste nummer op 29 december 1777. Alles bij
elkaar omvatte het 840 bladzijden afwisselend vermakelijk en stichtend proza.
Uylenbroek deelt ons mee dat Hoffham de meeste teksten heeft bijgedragen. Buijnsters
ziet in zijn Spectatoriale geschriften, p. 55, Hoffham als de enige auteur, maar de
toeschrijving van het auteurschap staat nog allerminst vast. Zeker is dat Uylenbroek
een aantal stukken heeft geleverd. Ze waren soms van de initialen ‘P.J.U.’ of kortweg
‘U.’ voorzien, bij voorbeeld het lange gedicht ‘Reinhart aan Karel’ dat het hele
nummer 21 in beslag neemt. Geen enkel stuk is ondertekend met ‘H.’, al is het zeker
dat ‘X.’ Hoffham moet voorstellen. Ook de minder bekende schrijver Izaak de Clercq
Hzn heeft misschien meegewerkt. Dat alles is vooralsnog onduidelijk. Uit de
briefwisseling Hoffham-Uylenbroek kunnen we afleiden dat de Vertogen 12, 18, 21,
27, 42, 43, 51, 71, 75 en 80 door Uylenbroek zijn geschreven. Enkele daarvan
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ondertekent hij met het initiaal K., waardoor we ervan kunnen uitgaan dat Uylenbroek
zichzelf beschouwt als de Kosmopoliet. Identificatiepogingen kunnen verder alleen
worden ondernomen op basis van de stijl of de belangstelling van een bepaalde
auteur. De taalgevoelige Hoffham, die zo behendig tussen het Duits en het Nederlands
heen en weer pendelde, was klaarblijkelijk gefascineerd door de Hollandse dialecten.
Zo vertoont bij voorbeeld het boeren-Hollands van de brief in De Kosmopoliet van
29 september 1777 grote overeenkomst met het dialect van Hoffhams lange toneelstuk
De boerenschouwburg: ‘Ik mot ook eraais an je schrayve, wangt ik heb bay de
waefelbakker van jou 'ehoort; maer daervan wille we naedato spreeke’. De
briefschrijver komt van een dorp ‘dordehalf uer bove Laeije’, wat hem op
tweeëneenhalf uur gaans van Leiden localiseert, in Kudelstaart of Zwammerdam,
misschien ook in de Keukenhof. Op grond van die dialectovereenkomst kunnen we
ervan uitgaan dat de tekst van Hoffhams hand is. Een nader onderzoek zal
waarschijnlijk aantonen dat Hoffham ongeveer de helft van De Kosmopoliet bij elkaar
heeft geschreven, zo'n vijfhonderd bladzijden proza.
In de tijd van De Kosmopoliet woonde Hoffham in Löhme. Bij zijn volgende
boekpublicatie was hij grootgrondbezitter geworden. Hekelschriften en andere
gedichten (KB 480 K 44) verscheen in 1781 bij de weduwe Klippink, die intussen
Uylenbroek tot echtgenoot genomen had. Het is een dun boekje van niet meer dan
60 bladzijden, met gedichten die al eerder in De Rhapsodist en in De Kosmopoliet
waren verschenen. Overleg was aan de uitgave kennelijk niet voorafgegaan. Hoffham
was althans blij verrast dat Uylenbroek deze Hekelschriften ‘in oktaafdruk vervaardigt’
heeft (brief van 21 mei 1781). Van der Aa noemde Hoffham op grond van dit
hekelwerk de Nederlandse Boileau, maar dat is toch wel wat te veel eer.
Hoffhams voldragen blijspel Al stond 'er de galg op! of de verijdelde
tooneelcomparitie (KB 30 H 67) verscheen twee jaar later (1783) ook bij de weduwe
Klippink. Het was in tandem opgedragen aan Uylenbroek en aan Izaak de Clercq
Hzn, die misschien ook heeft meegewerkt aan De Kosmopoliet en die later een
bescheiden naam zou verwerven met vertalingen en gedichten in de Kleine dichterlyke
handschriften.
Het jaar daarop kwam, weer bij dezelfde uitgever, Hoffhams toneelstukje De broek
(1784) uit (KB 312 L 155). Het zijn niet meer dan elf kleine bladzijden voorspel bij
de Medea. Hoffhams biograaf Witsen Geysbeek begreep de titel van deze korte
burleske niet, maar als het gulden vlies niet als vacht maar als broek wordt opgevat,
is zijn probleem opgelost.

Slaapdichten
Op 9 oktober 1784 zond Hoffham 32 rijmloze gedichten in manuscript uit Prenzlau
naar zijn uitgever. Ze verschenen nog in hetzelfde jaar als Proeve van slaapdichten
onder de trotse nieuwe imprint van de boezemvriend: ‘te Amsteldam by Pieter
Johannes Uylenbroek in de Nes’ (KB 448 L 92). Deze bundel trok de aandacht van
Gerrit Komrij, die er in De Nederlandse poëzie van de 17de en 18de eeuw in 1000
en enige gedichten zes gedichten uit opnam (p. 1120-1124), geflankeerd door Strick
van Linschotens geraffineerd rijmloos contragedicht ‘De kracht van Hoffhams
slaapdichten’ (p. 1277-1278).
De Slaapdichten, die cartesiaans als ‘ik slaap, dus ik ben’ kunnen worden
samengevat, verraden een grote kennis van de Griekse en Latijnse literatuur naast
een innige vertrouwdheid met de anacreontische dichtkunst van Hoffhams eigen tijd.
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Het toegankelijkste gedichtje uit deze bundel, ‘Myn voorneemen’, is zeker bedoeld
als parodie van Lessings ‘Die Gewißheit’:

Myn voorneemen
`k Weet niet met zekerheid,
Of ik d'aanstaanden nacht
Wel zal beleven.
Maar zo 'k den nacht beleef,
Weet ik met zekerheid,
Dat ik zal slaapen.

Die Gewißheit
Ob ich morgen leben werde,
Weiß ich freilich nicht:
Aber, wenn ich morgen lebe,
Daß ich morgen trinken werde,
Weiß ich ganz gewiß.

Het laatste gedicht uit de bundel, ‘Momus bedrogen’, is een parel van intertextualiteit.
Naast de verkapte beschuldiging dat Vondel een slaapverwekkend drama zou hebben
geschreven (beschuldiging die in deze ironische context ook als loftuiting kan worden
gelezen), bevat het ook een impliciet pleidooi voor rijmloosheid. De liefhebbers van
iconiciteit kunnen er bovendien hun hart aan ophalen, in die zin dat beschreven
handeling en geschreven tekst een ogenblik volkomen samenvallen. Uitgangspunt
is een dubbele leessituatie: Hoffham (zo kunnen we de ‘ik’ wel noemen) wordt bij
het lezen van Vondels Salmoneus door de slaap overmand. Bij een zorgvuldig
aangehaalde passage uit dat toneelstuk plaatst Hoffham ten overvloede een voetnoot
die tot de tekst van het gedicht gerekend moet worden. Maar er komt nog een tweede
lezer in dit gedicht voor: Momus, de god van spot en schimp. Die denkt dat deze (nu
intern rijmende) passage van Hoffham zelf afkomstig is en laat zijn kritiek de vrije
loop. Hoffham onderbreekt hem en wijst hem op zijn vergissing. Ter verduidelijking
zijn enkele malen aanhalingstekens in onderstaande tekst geplaatst die bij Hoffham
ontbreken:
Gistren avond greep ik gryzen vader Vondel,
Sloeg Salmoneûs op, en las: ‘tot dat de slaapgod
Kwam en beî myne oogen look. De droomen volgden
Hem, die zyne vleugels spreide en om myne ooren
Sloot. Ik droomde en zat en schreide.’* - ‘ô Dwaas’, roept Momus,
‘Staak uw droomen! staak uw zogenaamde vaerzen,
Die geest, noch slot, noch trant, noch rym bezitten...!’
‘Zacht, vrind Momus; ik, ik droomde niet: gy, gy droomt!
Draag meer eerbied en ontzag voor Vondels vaerzen.’
*zie Vondels SALMONEUS, Bladz. 39.

De Slaapdichten vormen ongetwijfeld het hoogtepunt van Hoffhams scheppend
vermogen, dat zich nog spaarzaam voortzette in de jaarlijks door Uylenbroek
uitgegeven Kleine dichterlyke handschriften. In Hoffhams laatste bewaard gebleven
brief (van 27 augustus 1790) beklaagde hij zich bitter over Uylenbroeks laksheid in
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de correspondentie. Zijn depressie ging nog dieper: ‘Op stapel heb ik niets meer en
bezwaarlijk zal ik 'er ooit weder iets op brengen, want ik heb allen lust verloren’.
Gedateerd 15 september 1797 verscheen in de Kleine dichterlyke handschriften
toch nog een laatste satire: ‘Aan niemand’, over de onovertreffelijkheid van
‘Niemand’, tegen wie zelfs een Buonaparte het moet afleggen. Men herkent de
thematiek van Johannes Nomsz' herschrijving van het oude spel Iemant en Niemant.
In het laatste jaar van Hoffhams leven legde de satire het af tegen de zekerheid
van de naderende dood. In de Kleine dichterlyke handschriften van 1799 verschenen
postuum nog slechts twee gedichten van zijn hand: ‘Beschouwing van Christus
wonderwerken’ en ‘Tegen de zorgen voor de toekomst’. De verstichtelijking had
toen toegeslagen en de toekomst waarover hij sprak was verleden tijd geworden.

Nederduitsche poëzy
Het hoogtepunt van Hoffhams kritisch vermogen is ongetwijfeld de in 1788 bij
Uylenbroek uitgekomen Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy (UBA 233
C 4). Voorzien van een licht gewijzigd titelblad verscheen het restant van die eerste
oplage in 1809 bij Wijbe Wouters in Groningen (KB 763 E 37). Beide uitgaven
stemmen overeen tot en met de vlekken, de drukfouten en de weglatingen. Het is
hetzelfde zet- en drukwerk. Geen herdruk dus, maar een restant uit de boedel van de
in 1808 overleden Uylenbroek.
Het werk aan de Theorie is Hoffham niet meegevallen. Op 7 januari 1788 verzuchtte
hij tegen Uylenbroek: ‘Maar hoe naarstiger ik aan deeze arbeide, hoe meer ik my
overtuig, dat my veel ontbreekt; en tevens, zo ligt en vervrolykend het dartlend
versamelen der stoffen voorheen was, zo zeer moeijelyk en verdrietig is thans het
plaatsen en verbinden dier stoffen, tot één geheel. Reeds meermalen heb ik daarby
moed en geduld verloren. ô Hoe treurig is het toch, geheel zonder kunstvrind te
werken!’ Een half jaar later drukte hij dit gevoel nog eens uit in de passage waarmee
het Voorwoord van deze uitgave wordt geopend. Onbekend zullen deze gevoelens
de wetenschappelijke onderzoeker niet voorkomen.
Was Hoffham in de negentiende eeuw een gewaardeerd auteur, langzamerhand
verminderde de aandacht. Aan het begin van de twintigste eeuw besteedde G. Kalff
in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde nog enkele bladzijden aan zijn
werk. In het kielzog van Huet noemde hij hem ‘deels een voorloper, deels een
geestverwant van Bellamy ’ (p. 244), terwijl hij later nog een hele pagina (p. 581)
over heeft voor de Theorie Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, VI,
p. 241-245.. Doch toen Te Winkel iets later Hoffham eenvoudigweg tot parodist
bestempelde, verdween onze achttiende-eeuwse satiricus voorlopig voorgoed van
het beeldscherm Te Winkel, Ontwikkelingsgang, VI, p. 97..
In de laatste vijftig jaar is echter de parodie in een ander licht komen te staan. Met
name is er nu meer aandacht en waardering voor de intertextuele aspecten van deze
retorische kunstgreep. Dat geldt voor de intertextuele rijkdom van de Slaapdichten,
maar het geldt stellig ook voor de overweldigende intertext van de Theorie. Hoffhams
verwijzingen naar Huydecoper, Rabener, Pels en Du Bos vormen een ironiserend
netwerk van letterkundige reflectie. Daarnaast geeft de Theorie een beeld van
Hoffhams fabelachtige belezenheid in de Nederlandse literatuur van de zeventiende
en achttiende eeuw. Hij heeft een scherp oor voor plagiërende overname en herhaling
van klassieke ongerechtigheden. Daarbij ontkomt speciaal Vondel met zijn berijmde
vertalingen van Ovidius en Virgilius niet aan zijn kritische blik.
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Bij alle respect voor Boileau, de beroemde wetgever van het Franse classicisme,
en bij alle kritische waardering voor onze eigen klassieke letterkundige monitor
Andries Pels, die hij meer dan dertig keer aanhaalt, verzet Hoffham zich tegen de
dichtgenootschappelijke geest van vijl- en schaafzucht. Als een Nederlandse dichter
Boileau vertaalt ‘in een gelijk aantal verzen’ en bovendien nog rijmend, dan kent
Hoffhams schalkse ironie geen grenzen. Dan spelt hij zelfs diens naam verkeerd: de
auteur ‘A.G.’, door Hoffham consequent verduitst tot ‘Göbel’, was onder de naam
Gobels bekend.
Een aanzienlijk deel van zijn kritiek richt Hoffham op het genre van de literaire
vertaling, met name die welke in het keurslijf van een berijming is gesnoerd. Wordt
een prozastuk zoals Fénelons Télémaque door Feitama in Nederlandse verzen
overgebracht, en op die grond tot beter dan het origineel verklaard, dan maakt
Hoffham zich dubbel vrolijk over zoveel gebrek aan gezond verstand.
In de verste uithoeken van onze klassieke literatuur zoekt Hoffham munitie voor
zijn aanval op het rijm. Ook in Frankrijk vindt hij nog kort voor het verschijnen van
de Theorie een bondgenoot in Louis-Sébastien Mercier (1740-1814). Uit diens
omvangrijke Tableau de Paris (een onbekend meesterwerk in twaalf delen) citeert
hij vrijwel uitsluitend uit het hoofdstukje ‘Rime’, Deel VIII, p. 167-171.
De meeste munitie komt echter uit Duitsland. Rijmkritiek was daar niets nieuws.
Al in 1752 had Gottfried Wilhelm Rabener in deel II van zijn Sammlung satirischer
Schriften een hekelstuk over de onontbeerlijkheid van het rijm geschreven. In vertaling
was die satire in Nederland bekend sinds 1765 (Verzameling van hekelschriften,
Tweede deel, uitgegeven bij Pieter Meijer, p. 3-10). In 1782 is de materie nog zo
actueel dat Johannes Nomsz opnieuw een (natuurlijk berijmde!) vertaling van dit
hekelschrift laat uitgeven, die dan in 1788 door Hoffham, soms heel uitvoerig (zie
vooral § 77 van de Theorie), meer dan tien keer wordt geciteerd.
Hoffhams gezond verstand-vertoog heeft op zichzelf wel algemene geldigheid,
maar omdat hij zich tegen een bepaalde mode richt, is het toch ook weer aan zijn tijd
gebonden. Het is de oude paradox van de gedateerde eeuwigheidswaarde. Een van
de laatste keren dat Hoffhams argumenten in onze literatuur prominent werden
gebruikt, was toen de zondagscriticus Batavus Droogstoppel in de Havelaar zijn
bezwaren tegen het rijm als volgt mocht ventileren: ‘De lucht is guur, en 't is vier
uur. ’ Dit laat ik gelden, als het werkelyk guur en vier uur is. Maar als 't kwartier
voor drieën is, kan ik, die myn woorden niet in 't gelid zet, zeggen: ‘de lucht is guur,
en 't is kwartier voor drieën.’ Multatuli, Max Havelaar, ed. A. Kets-Vree, 1992, p.
4-5..

Carnaval
Toen Busken Huet in 1860 ‘De school van Bellamy’ in Uylenbroeks boekwinkel
situeerde, zette hij daar Hoffham neer als ‘een schrijver van middelbare doch
deugdelijke grootte’ (p. 84) en als een satiricus ‘met smaak en gratie’. Hij meende
in de Slaapdichten de ‘utrechtse toon’ waar te nemen: ‘Dat deze versjes uit de school
van Bellamy afkomstig zijn, behoeft geene nadere aanwijzing’ (p. 87). De titel van
Huets fantasie, die daarmee voornamelijk op onze slaapdichter slaat, ademt een
overtrokken Bellamy-verering, die hier en daar nog standhoudt, bij voorbeeld bij
Knuvelder. Op gezag van Huet, die bovendien één van de ‘slaapdichten’ even iets
te snel gelezen heeft Zie Francis Bulhof, ‘Tales of Hoffham’, p. 78 en p. 85., vermeldt
deze Brabantse literatuurhistoricus de naam van Hoffham nog net één keer, als dichter
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die ‘Bellamys voetspoor’ volgde Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der
Nederlandse letterkunde, III, p. 76.. Hoffham, dertien jaar ouder dan de Zeeuwse
koekebakkersknecht, zou deze scherts hebben weten te savoureren.
Weer een generatie later is Hoffham geheel verdwenen: in Nederlandse literatuur,
een geschiedenis (1993) wordt hij met geen woord vermeld, noch als de dichter van
de Slaapdichten, noch als de auteur van de Proeve eener theorie der Nederduitsche
poëzy. Twee recente dissertaties vormen het voorlopig sluitstuk van zijn teloorgang.
Zowel bij Evert Wiskerke in zijn De waardering van de zeventiende-eeuwse literatuur
tussen 1780 en 1813 als bij Jan Oosterholt in zijn De ware dichter: De vaderlandse
poëticale discussie in de periode 1775-1825 Twee Amsterdamse dissertaties: Evert
Wiskerke, De waardering van de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813
en Jan Oosterholt, De ware dichter: De vaderlandse poëticale discussie in de periode
1775-1825. ontbreekt ieder spoor van Hoffham. En dat terwijl hun titels specifiek
op hem gemunt lijken en de studies zelf zich intensief met zijn thematiek bezighouden.
Ondanks deze bedroevende stand van zaken kan Hoffhams satirische poëtica met
het instrumentarium van Michael Bakhtin gelezen worden als een doeltreffend
‘carnavals’-betoog tegen dichtgenootschappelijk dichten. Hoffham is zo gezien een
carnavaleske figuur. Het contrast tussen het provinciale Prenzlau en het bruisende
Amsterdam uit zijn herinnering moet hem ondraaglijk zijn geweest. Waarbij toch
moet worden aangetekend dat hij in het Berlijn van de jaren 1770-1780 vele
gelijkgezinde geesten zou hebben kunnen treffen. Hij verkoos de Brandenburgse
provincie, waarin Löhme, Landsberg, Althüttendorf en Prenzlau zelfgekozen, welhaast
suïcidale ballingsoorden zijn geweest.
Alleen vermomming hield Hoffham op de been. Niemand heeft in Prenzlau ooit
geweten dat hij eens in Amsterdam een gevierd schrijver was, niemand van de
Amsterdamse schrijversbent heeft in hem de Duitse vreemdeling gezien. In de stad
van de ware vrijheid droeg hij afwisselend de maskers van de patriot, de koopman,
de burger en de spectator, in het land van de ware lijfeigenschap droeg hij het
narrenpak van landheer, ouderling en vrederechter. Thuis was hij nergens, behalve
in de literatuur, maar die moest dan wel permanent worden ontmaskerd. Dat gold in
de eerste plaats voor Vondel, in zijn ogen de Prins Carnaval van het achttiende-eeuwse
dichterdom. In het al eerder hier ingeslopen idioom van Menno ter Braak, wiens
vrolijke voorloper Hoffham met wat meer geluk had kunnen zijn: op het carnaval
der dichters demaskeert deze burger de dichtgenootschappelijke schoonheid. En
uiteindelijk demaskeren de Amsterdamse patriot en de Brandenburgse ouderling
zichzelf.
De bijzondere kracht van Hoffhams grensoverschrijdende Proeve eener theorie
der Nederduitsche poëzy ligt voor de huidige lezer zeker in diens met subversief
plezier gepresenteerde overweldigende hoeveelheid curieuze versregels van Vondel,
Feitama, Poot, Pels en Pater. Hoffham opent daarmee een nieuw perspectief op onze
dichtkunst van de Gouden Eeuw en later. Wie als aankomend student overmand
wordt door massa en volume van de officiële letterkunde, kan langs deze achterdeur
toegang krijgen tot onze literaire traditie, de rijkdom waarvan niemand, Hoffham
eerst recht niet, in twijfel trekt. Om Komrij's titel te parodiëren: Hoffhams Theorie
zou kunnen heten: ‘De Nederlandse poëzie van de 17de en 18de eeuw in 1000 en
enige citaten’.

Literaire sporen in Duitsland
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Van Hoffham is in de Duitse cultuur niets meer te bespeuren. Toch vestigde in 1886
een kort artikel in Der Bär, Illustrirte Berliner Wochenschrift Der Bär, Illustrirte
Berliner Wochenschrift, hrsg. von Peter Wassé, Jahrgang XII (Oktober 1885 bis
Ende September 1886), p 82-83. de aandacht op hem. Curiositeitshalve laten we het
hier met alle vooroordelen, schrijffouten en andere onjuistheden in zijn geheel volgen:
‘O.C.Fr. Hoffham’, Ein Beitrag zur Kunde märkischer Dichter von K. Schwarz
(Baldesius)':
Die Mark Brandenburg steht seit Goethes bekanntem Urtheil über Musen und
Grazien in der Mark in keinem besonders guten Rufe bezüglich der dichterischen
Anlage ihrer Söhne; gewiß mit Unrecht. Die Leser des Bär wenigstens brauche ich
kaum aufmerksam zu machen auf die Märker, welche als Dichter sich verdienstlich
gemacht haben. Doch möchte ich heute aus dem Dunkel einen märkischen Dichter
vorziehen, der zwar nicht wegen des hohen poetischen Werthes der Erzeugnisse
seiner Muse merkwürdig ist, aber zu den Wenigen gehört, die auf dem Boden einer
fremden Sprache sich versucht. Ich meine nicht einen der zahllosen lateinischen
Dichter aus der Zeit des Humanismus, oder einen Schüler Friedrich des Großen in
der Anfertigung französischer Verse, sondern einen Mann, der es wagte, zu dichten
in dem scheinbar so leichten und im Grunde doch so schwierigen deutschen Dialekt,
der sich unter dem Namen des holländischen schon lange eine selbstständige Stellung
unter den Sprachen erworben hat.
Otto Christian Friedrich Hoffham wurde am 2. Juni 1744 als Sohn des Hofpredigers
Christian Hoffham zu Küstrin geboren, seine Mutter, Caroline Jablonsky, war eine
Tochter des bekannten Berliner Hofpredigers Jablonsky. Nachdem der Knabe sich
in der Heimath die ersten Kenntnisse in der lateinischen Sprache angeeignet hatte,
trat er mit seinen Eltern im Jahre 1754 eine Reise nach Holland an, in Amsterdam
wohnte nämlich schon seit längerer Zeit ein Bruder des Küstriner Hofpredigers als
Kaufmann, der schon 1740 bewirkt hatte, daß ihm die Stelle eines deutschen
Geistlichen in Amsterdam angetragen wurde, die jener aber aus uns unbekannten
Gründen ablehnte. - Der holländische Onkel schien an dem munteren Knaben Gefallen
zu finden, wenigstens erwirkte er von den Eltern die Erlaubniß, ihn bei sich zu
behalten. Hier eignete sich unser Hoffham die Kenntniß der holländischen und
französischen Sprache an, und trat nach Beendigung seiner Erziehung zuerst in das
Büreau eines Notars ein, das er bald mit einem Kaufmannskomptoir vertauschte.
Indeß war sein Vater in Folge der Schrecken bei dem Bombardement Küstrins durch
die Russen 1758 gestorben, so daß der junge Hoffham, als er 1769 eine Geschäftsreise
nach Deutschland unternahm, seine Mutter als Witwe in Alt-Landsberg antraf.
Nachdem er noch in demselben Jahr nach Amsterdam zurückgekehrt war, machte
er 1773 eine zweite Reise zu seiner Mutter, auf deren Bitte er nicht wieder nach
Holland heimkehrte. Von Oktober 1774 bis Oktober 1775 wohnte er in Berlin, begab
sich dann nach Löhme, wo er die Landwirthschaft erlernte, und sagte noch einmal
in Amsterdam seinen vielen holländischen Freunden Lebewohl. Nach seiner Rückkehr
kaufte er sich 1779 das Gut Karolinenhof bei Landsberg a. d. W., wo er mit seiner
Mutter zusammenwohnte, 1780 heirathete er die älteste Tochter des lutherischen
Predigers in Prenzlau Jakob Schramm, Johanna Elisabeth Schramm; nachdem er
dann schon 1781 Karolinenhof wieder verkauft, kaufte er das Krausengut zu
Alt-Hüttendorf in der Ukermark; hier blieb der offenbar ziemlich unruhige Mann bis
1786. Als in diesem Jahr seine Mutter hochbetagt starb, verkaufte er auch das
Krausengut und zog mit seiner Frau nach Prenzlau zu den Stiefeltern derselben. Dort
lebte er den Rest seiner Tage in Ruhe und unermüdlicher Arbeitsamkeit, bis er durch

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

das unerwartete Betragen dieser Stiefeltern seiner Frau plötzlich unglücklich wurde
und nach kurzer Krankheit am 11. Februar 1799 in Folge von Schreck verstarb.Dies das Leben eines Mannes, der in der holländischen Literatur wie in der Mark
wohl einzig dasteht, er war, wie uns W. Geysbeck, ein holländischer Kritiker der
zwanziger Jahre, versichert, ‘ein außerordentlich braver, liebenswürdiger und guter
Mensch, dessen tugendhafter und edler Charakter an Gellert und dessen literarische
Verdienste, an Rabener erinnerten, die er sich beide mit so viel Erfolg zum Vorbild
genommen.’ Mit Recht macht daher sein Freund Uylenbroek darauf aufmerksam,
wie wunderbar es sei, ‘daß ein Deutscher, der nur in seinen Jünglingsjahren einige
Zeit in Holland gelebt hatte, im weiteren Verlauf seines Lebens tief im Innern
Deutschlands sich holländischer Sprache und Dichtkunst nicht nur oberflächlich,
wie Viele heutzutage (1801), sondern gründlich widmete, mit einem Scharfsinn, der,
was man auch einwenden möge, seinesgleichen nicht leicht finden wird.’
Nachdem Hoffham einige Aufsätze poetischer Art in der Zeitschrift ‘Der Denker’
und im ‘Kosmopoliten’ geschrieben hatte, ließ er im Jahre 1781 einige ‘Satiren und
andere Gedichte’ erscheinen, die ihm nach der Meinung eines holländischen
Literarhistorikers den Ruf eines holländischen Boileau hätten einbringen müssen. In der Absicht, die Theaterliebhabereien seiner Zeit zu geißeln, gab er 1783 ein
Lustspiel ‘Und sollt' es mir den Hals kosten, oder die verunglückte
Theaterkomparation’ heraus, dem im folgenden Jahre (außer einem Vorspiel zur
Medea) seine ‘Schlummerlieder’ folgten, 32 verschiedene Gedichte über den Schlaf,
die den Zeitgenossen so wenig einschläfernd erschienen, daß Strik van Linschoten
sie in einem Gedichte u. a. mit folgenden Worten feiert Het eerste gedicht is van P.
Strick van Linschoten (1769-1819), de andere twee uit Hoffhams Slaapdichten.:
Ohne Glück und ohn' Empfindung
Hoffham ist der Musensohn,
Der bei Deinen Schlummerliedern
Schlafen oder schlummern kann.
Willst Du meine Ruh' mir gönnen,
Willst Du, daß ich schlafen soll,
Ende Deine Hypnoslieder,
Denn sonst bleib' ich ewig wach. [Ongevoelig, ongelukkig,
Hoffham! is de Muzenzoon,
Die by uwe slaapgedichten
Slapen, of slechts sluim'ren kan!
Daarom, wilt ge rust my gunnen,
Wilt ge, dat ik slapen zal,
Eindig dan Uw Hypnuszangen,
Of ik sluimer nooit weêr in.]

Der Einfluß der in jener Zeit beliebten metrischen Form, erstreckte sich auch auf
seine Schlummerlieder, die sämmtlich im antiken Versmaße gedichtet sind; zur Probe
geben wir zwei derselben in möglichst treuer Übersetzung:

An Hypnos (An den Schlaf)
Nicht können off'ne Augen Deine Gottheit
Jemals erblicken, schneller Sohn der Nacht!
Und nur mit ehrfurchtsvoll geschloss'nen Augen
Seh'n wir die Gottheit.
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O Hypnos, wer der seligen Bewohner
Des hoh'n Olympos ist an Macht Dir gleich?
Wer kommt Dir gleich an Kraft? Sie weichen alle
Vor Deiner Gottheit.
Selbst Jupiter, der Götter Fürst und Vater,
Entfällt der Blitz aus hocherhobner Hand,
Wenn Deiner Flügel Rauschen seine Lider
Sanft sich läßt schließen.
Es küßt das sterbliche Geschlecht Dein Scepter,
Wirft nieder sich vor Deinem stillen Thron;
Folgt Deinem Winke gern und bringt Dir willig
Täglich Tribut dar. [Ontslotene oogen kunnen uwe godheid
Geenszins aanschouwen, ô vlugge zoon der nacht!
En niet dan met eerbiedig gelokene oogen
Zien wy uw godheid.
ô Hypnus! wie de zalige bewooners
Des hoogen hemels is u in magt gelyk?
Wie evenaart uw sterkte? Zy zwichten allen
Voor Uw vermogen.
Zelfs aan Jupyn, der goden vorst en vader,
Ontzinkt de bliksem in de opgeheven vuist,
Als 't ruischen uwer vleuglen zyne oogenleden
Zachtkens doet sluimren.
Het stervelyk geslacht kust uwen scepter,
En buigt zich neder voor uwen stillen troon;
Eerbiedigt uwe wetten, en brengt u vrolyk
Daaglyksche schatting.]

An Uylenbroek
Freund, laß Andre Rosenstämme pflanzen,
Heilgen Mohn will ich indessen säen,
Rosen können nicht des Herzens Kummer
Heilen und stillen.
Liebende, die Rosen um das Haupt sich
Winden, leiden oft verborgne Schmerzen,
Schmachten, klagen hoffnungslos, durchseufzen
Schlaflose Nächte.
Venus selber, Haupt und Busen mit den
Ihr geweihten Blumen geschmückt, sie trauert
Ueber den so grausam ihr entrissnen
Schönen Adonis.
Auch Aurora, ob sie sich schon täglich
Schmückt mit frischen Rosen, weint auch täglich
Mutterthränen ob der Asche ihres
Tapferen Memnon.
Aber Mohn nur, bleicher Mohn nur tödtet
Sorgen und der Seelen Krebs, Verzweiflung,
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Zähmt die Macht sogar des schrankenlosen
Kleinen Cupido.
Oder fühlt der Schläfer Liebesschmerzen
Fürchtet er je Armuth, Krieg, Verbannung.
Raubt ihm schnöde Geldgier oder Ruhmsucht
Je seine Ruhe?
Darum, Freund, laß uns auf unsre Pfade
Keine Rosen, sondern Mohn nur streuen;
Sterben wir, so ziere heilger Mohn nur
Unsere Gräber.

[Aan Uylenbroek
Uylenbroek! laat andren roozelaars planten;
Kweeken wy veel liever de heilge mankop.
Roozen kunnen geen benaauwden kommer
Heelen noch stillen.
Minnaars, die hunn' schedel met roozen kranssen
Voeden dikmaals heimlyk verborgen smarten;
Kwynen hooploos, klaagen vergeefsch, doorzuchten
Slaaplooze nachten.
Venuszelve, 't hoofd en den boezem met de
Haar gewyde bloemen getooid, treurt echter
Over den door 't sterflot haar wreed ontroofden
Schoonen Adonis.
En de blonde Aurora, hoewel met frissche
Roozen elken morgen versierd, stort telkens
Moederlyke traanen, om de asch van haaren
Dapperen Memnon.
Maar papaver, bleeke papaver, dooft de
Zorgen, dood de wanhoop, der zielen kanker;
Temt het woest vermogen van toomeloozen
Kleinen Kupido.
Of voelt hy, die vrolyk slaapt, minnesmarten?
Vloekt hij armoê, ballingschap, oorlogsrampen?
Maakt hem vuige gouddorst, of zucht naar glori,
't Leven ooit lastig?
Uylenbroek! Bestrooijen wy onze paden
Dan geenszins met roozen, maar met papaver:
Sterven wy, zo moete eenmaal mankop onze
Grafsteden sieren.]

Seinen Schlafliedern ließ Hoffham 1788 eine ‘Theorie der holländischen Poesie’
folgen, nach W. Geysbeck's Meinung, die geistreichste holländische Originalsatyre.
- Seine nachgelassenen Werke gab im Jahre 1801 sein Freund Uylenbroek heraus,
während noch zu seinen Lebzeiten die ‘kleinen poetischen Manuscripte’ erschienen
waren.
Zu den Dichtern ersten Ranges zählt Hoffham nicht einmal nach dem bescheidenen
Maßstab, den man an holländische Dichter in jener Zeit legen konnte; sein Name
wird nur wenigen seiner Lands- oder vielmehr seiner Sprachgenossen bekannt sein.
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Auf der königlichen Bibliothek im Haag suchte ich seine Werke vergebens; man
verwies mich nach Leiden. Wegen seiner poetischen Wichtigkeit habe ich seiner
auch nicht gedacht, sondern dieser kleine Beitrag zur märkischen Biographie soll
nur einen neuen Beweis dafür liefern, daß ein Brandenburger überall seinen Platz
findet. Darum möchte ich zum Schluß noch die für unseren Landsmann gewiß
schmeichelhaften Worte eines Holländers über sein Verdienst anführen: ‘Dieser
geistreiche Deutsche hat sich um unsere Literatur außerordentliche Verdienste
erworben, da er sich durch seinen witzigen Geist sehr vorteilhaft von manchen
“süß-fließend” reimenden Niederländern unterschied, die weniger tief in das Wesen
niederländischer Dichtung eindrangen, als dieser kluge und geistreiche Fremdling’.
Naar dit artikel wordt verwezen in een voetnoot op p. 302 van Landeskunde der
Provinz Brandenburg, IV. Band, Die Kultur (1916).

Verantwoording
Basistekst is de in 1788 bij Uylenbroek in Amsterdam uitgekomen Proeve eener
theorie der Nederduitsche poëzy, die geheel gelijk is aan de uitgave door Wybe
Wouters, Groningen 1809.
Andere uitgaven zijn er niet. De volgende ingrepen werden toegepast:
- Hoffhams noten staan bijna alle in de marge van zijn tekst; hier zijn ze onder de
citaten waarnaar ze verwijzen weergegeven.
- De paragraaf-verwijzingen zijn voor het leesteken geplaatst, dus bij voorbeeld ‘(§.
7.);’ in plaats van ‘;(§. 7.)’.
- Voor het overige is de interpunctie gehandhaafd.
- Cursief gedrukte passages in de citaten uit het Frans en Duits zijn om optische
redenen in romein weergegeven.
- Titels, die bij Hoffham wel of niet cursief gedrukt worden, zijn vet gedrukt.
- De in druk gecursiveerde versregels zijn alle in romein weergegeven, de
beklemtoonde zinsdelen zijn cursief weergegeven.
- Evidente zetfouten, drukfouten en verschrijvingen zijn waar mogelijk gecorrigeerd
in een tussen <...> geplaatste verbetering.
- Hoffhams spelling is met name in de citaten diffuus. Er is geen poging ondernomen
om zijn schrijfwijze recht te trekken. Wanneer er verschillen optreden tussen het
origineel en Hoffhams weergave, wordt dat in de noten alleen vermeld als er sprake
is van een andere volgorde of andere woorden.
- In de noten vindt men de gebruikte vindplaatsen, soms met een enkele heel summiere
opmerking over de auteurs. De eerste keer staat daar ook vet gedrukt de signatuur
van het autoptisch verwerkte exemplaar bij. KB staat daarbij voor Koninklijke
Bibliotheek Den Haag, ABD voor Athenaeumbibliotheek Deventer, BN voor
Bibliothèque Nationale, M voor het museum Meermanno-Westreenianum in Den
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Haag, PBF voor Provinciale Bibliotheek Friesland, UBA voor Universiteitsbibliotheek
Amsterdam, UBL voor Universiteitsbibliotheek Leiden.
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Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy.
Door O.C.F. Hoffham.
'k Zal toonen, waar de schat der dichtkunst is versteken;
Wat braave dichters maakt, en voorts weet aantekweeken;
Wat wél, wat kwaalijk voegt; hoe hoog de kundigheid
Een' dichter zet, hoe ver de dwaaling hem verleid.
A. PELS, Dichtkunst, bl. 36 Andries Pels (1631-1681, medeoprichter van ‘Nil volentibus
arduum’ in 1669): Q. Horatius Flaccus' dichtkunst, op onze tijden, én zéden gepast, Amsterdam,
by Jan Bouman, 1677, r. 949-952. KB 7187 F 24. Hoffham heeft een latere herdruk gebruikt.

Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek
MDCCLXXXVIII

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

5

Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy
De geleerde abt Du Bos, in zyne oordeelkundige aanmerkingen over de poëzy en
schilderkunst Jean-Baptiste Du Bos, (1670-1742): Réflexions critiques sur la poësie
et la peinture, vertaald door Philip Zweerts als Oordeelkundige aanmerkingen over
de poëzy, en schilderkunst [...] ‘uit het Fransch vertaald, ten deele gevolgd, en met
zommige aanmerkingen vermeerderd’, 3 delen, Amsterdam, bij Jacobus Loveringh,
1740. Dit is inderdaad een parafrase van de eerste alinea van de Oordeelkundige
aanmerkingen. UBA 1095 H 39-41., merkt straks op de eerste bladzyde aan, dat het
vermaak, 't welk fraaije vaerzen en schoone schilderyen in onze ziel verwekken,
veeltyds naar droefheid zweemt; en dat die kunstgewrochten nooit meer behaagen,
dat is, onze opmerkzaamheid met een streelend genoegen op zich bepaalen, dan
wanneer het hen gelukt ons te bedroeven. Niets is juister dan deeze waarneeming,
niets vruchtbaarer dan haar onderwerp; en, de schilderkunst daar laatende, zal ik my
bemoeijen om, op het spoor van zo groot een' voorganger, eene theoretische proeve
onzer vaderlandsche poëzy te schetsen.
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§. 1. Het prosa is de taal aller menschen
Het prosa is de taal aller menschen; want alles wat gedacht, gezegd of geschreven
kan worden, is prosa: en gelyk de burgerlyke Edelman langer dan veertig jaaren had
prosa gesproken (Moliere, Bourgeois Gentilhomme, Act. II, Sc. 4) Molière
(1622-1673), Le Bourgeois gentilhomme (1670). In de vierde scène van het tweede
bedrijf ontdekt Monsieur Jourdain dat hij proza spreekt: ‘Par ma foi! il y a plus de
quarante ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien’., zonder zulks te weeten,
zo zyn alle menschen, ook huns ondanks, geborene prosaïsten. Het prosa is derhalve
de spraak der natuur.
Men noemt het prosa welspreekendheid, met betrekking tot den uitgekipten styl
des redenaars, en men kan prosa over het geheel, en welsprekendheid in het byzonder,
onderscheiden, gelyk men vrouwenmelk en koemelk onderscheid. Vooral noemt
men het prosa den maateloozen en ongebonden' styl, onrym, ondicht, onvaers; alles
in tegenstelling der poëzy en der vaerzen. In deez' laatsten zin voert het prosa zynen
oorsprongklyken naam, (prosa oratio, quasi prorsa oratio) Latijn: prorsus, rechtuit,
voorwaarts. zo men wil, van daar, dat zyne rede onafgebroken, achtervolgend en in
volle regels word geschreven.
Het prosa, als simpele spraak der natuur, heeft voorts dit kenmerk dat het slechts
geuit, maar niet opgesneden, uitgesproken, maar niet gezongen, kan worden.

§. 2. De poëzy is de taal der goden
De poëzy is de taal der goden; aldus genoemd om haare kunstryke afwyking van de
natuur en van de gewoonlyke menschlyke spraak. St. Evremond zegt: ‘De poëzy, die
met een levendige
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omschryving de wonderen van 't heelal afschildert, verheft de gantsch natuurlyke
zaken als boven de natuur, door een verhevenheid van gedagten, en een heerlykheid
van redeneeringen, die regtmatiglyk de taal der goden kan genaamt worden’
(Mengelwerk., Deel I, bl. 214) Charles de St. Evremond (1616-1703): Mengelwerken.
In Hoffhams Prenzlauer boekerij was aanwezig: ‘Mengelwerken v. St Evremond 4
D. Amsterdam 1745’, maar dit werk is zo niet in openbaar bezit gecatalogiseerd. In
St. Evremond, Uitgeleze Keur-stoffen, een vertaling van Gerard Westerwyk, te
Amsterdam, bij Jacobus Loveringh, 1738 (UBA OK 73 649-652), past dit citaat bij
deze noot niet op p. 214, eventueel wel op p. 124, maar is ook daar niet te vinden.
Zie noot 106.. En Voltaire beschryft de poëzy, als eene kunst ‘die eertyds alleen werd
uitgevonden, om de aarde te onderwyzen, en om den hemel te loven; en welke om
die reden de taal der goden geheten werdt’ (Gedagt. van den Heere de Voltaire,
Deel II, bl. 105) Voltaire (1694-1778): Gedagten getrokken uit de werken van den
heere de Voltaire, Rotterdam, bij Dirk Vis, 1767 (vertaald naar Pensées
philosophiques de M. de Voltaire), II, p. 105. UBA 277 E 12.. En zeker te recht,
want zo onverbloemd en natuurlyk het prosa spreekt, zo verbloemd en kunstryk uit
zich de poëzy.
Zegt, by voorbeeld, het prosa de zon; de poëzy heet haar:
Den doier van het ey
Der weerelt, of de schyf der schyven.
(Vond., Leeuwendalers, bl. 58) Vondel, Joost van den (1587-1679), Leeuwendalers, r.
1685-1686 (WB V, p. 340). In deze noten worden de Vondel-citaten zoveel mogelijk vergeleken
met en gelocaliseerd in de Wereldbibliotheek-uitgave (hier verder WB).

Spreekt de prosaïst van de starren; de dichter spreekt van:
--- 't uurwerck van de tyden, (Vond. Eneas, bl. 316), Eneas VI, r. 682 (WB VI, p. 713).

of van:
---'s hemels lampen.( Vondel, Poëzy, D. I, bl. 23). J.V. Vondels Poëzy. Eerste Deel en Tweede
Deel, Franeker, bij Leonard Strik, 1682. KB 759 E 1. In deze noten worden de door Hoffham
uit Poëzy I en II geciteerde regels zoveel mogelijk geïdentificeerd naar het gedicht waarin ze
voorkomen. Hier betreft het de ‘Verovering van Grol’, r. 634 (WB III, p. 147).

Zegt het prosa de zee; de poëzy zegt:
--- het vloeiend marmer, (Vond. Eneas, bl. 327) Eneas VI, r. 1081 (WB VI, p. 733).

of wel:
--- Neptunus groene weiden (Vondel, Herschepp., bl.7) Ovidius' Herscheppinge I, r. 157 (WB
VII, p. 409).
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Spreekt de prosaïst van milt en lever; de poëet noemt:
--- dees de winckel van het bloet
En die het vuilnisvat des lyfs. --(Vond. Maria Stuart, bl. 15) Maria Stuart, r. 211-212 (WB V, p. 177).

Zegt het prosa zeer eenvouwdig: het was den acht en twintigsten october; zo spreekt
de poëzy:
De wynmaant schreef twee min als 't derde kruis
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 307) ‘Tytdicht op de grondtsteenlegging van 't Stadthuis t'
Amsterdam’, r. 1 (WB V, p. 371).

Zegt de prosaïst: vyf en veertig jaaren en vyf maanden; de dichter uit zich:
Jaermaenden zeventien, en elf olympiaden
(Bl. 625) ‘Treurdicht van Hendrik den Vierden’, r. 177 (WB I, p. 157).

Daar nu het nederig prosa de taal aller menschen is (§. 1.), heeft men billyk
goedgevonden, om de verhevene poëzy de taal der goden te noemen. Zulks deed den
Grieken zeggen: De stervelingen heeten dit voorwerp alzo; maar dus noemen het de
goden. (Men leeze hieromtrent Ramlers Einleitung in die schönen Wissenschaften,
Band I, Seite 189 u.s.w.) Karl Wilhelm Ramler, (1725-1798), huisleraar in Löhme
in 1746-1747 en van 1748 tot 1790 filosofieprofessor aan de Kadettenschool in
Berlijn: Einleitung in die schönen Wissenschaften, nach dem Französischen des
Herrn Batteux, Leipzig, Weidemann, 1756, Deel I, p. 189: ‘Die Sterblichen nennen
dieses Ding also, aber mit diesem Nahmen nennen es die Götter’. KB 1295 F 67..
De schimper Holberg, wel is waar, uit zich volgenderwyze: ‘Het eenig onderscheid
tusschen eenen poëet en bedelaar is, dat de eene in vaerzen, en de andere in
ongebonden styl bedelt. Men zegt voor een spreekwoord: de taal der poëeten is de
taal der goden; maar de taal der advocaaten mogt beter dien naam voeren, want
hunne woorden kosten geld, en geen derzelven valt vruchteloos ter aarde.--
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De hoofdzaak van den advocaat, zo wel als die van den poëet, bestaat in 't liegen (§
19.); maar, al kunnen zy dit beiden, zy doen 't niet met gelyken uitslag’ (Deensche
Wysg. Deel II, bl. 128, enz.) Ludvig Holberg (1684-1754, Deens hekeldichter): De
Deensche wysgeer (vertaling van Ludvig Holbergs Spectator Moralske Tanker),
Amsterdam, bij Tjeerd Bliek, 1754, nr 429). KB 1016 F 147.. -- Doch de uitspraak
van dien spotter heeft hier geen gezag; en naardien wy eene Theorie der Nederduitsche
poëzy willen schetsen, zal Vondels uitspraak beter klemmen: aldus spreekt hy: ‘Een
dichter behoort hemelval en de spraek der goden te spreeken. De hemelsche poëzy
wil niet op den middeltrap, maer moet in top staen, en op den toetssteen van een
beslepen oordeel proef houden, naer de wetten by de geleerden daartoe
voorgeschreven’ (Aenleidinge ter Nederd. Dichtkunste) (nadere plaatsaanduiding
ontbreekt): Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (WB V, p. 490-491, r.
213-217).. -- Van deeze wetten en derzelver toepassing staan wy te handelen.

§. 3. De poëzy is prosa in vaerzen
De poëzy is prosa in vaerzen. ‘Pour critiquer des vers,’ merkt de abt Trublet aan, ‘on
dit quelquefois qu'ils ne sont que de la prose rimée’ (Essais de litterature &c, Tom.
IV, p. 210) Nic. Ch. J. Trublet (1697-1770), Essais sur divers sujets de littérature et
de morale, Paris, chez Briasson, 1740. Hoffham citeert Trublet uitsluitend uit het
hoofdstuk ‘De la poesie des poëtes’ in Deel IV. KB 186 M 22.; maar indien men op
de zaak naauwkeurig let, zo bestaat alle poëzy volstrekt uit prosa, als haare stoffe,
wyl alles wat gedacht kan worden prosa is (§ 1): zy onderscheid zich alleenlyk, in
eene meer byzondere betrekking, van het prosa door haaren vorm, de vaerzen:
Want beide brengen ze een gebeurdtenis in 't licht;
doch de een spreekt onrym, daar juist de ander spreekt in dicht.
(Juichende Schouwburg, Tooneel 5) Lucas Pater (1707-1781, oprichter van ‘Oefening beschaaft
de kunsten’), De juichende schouwburg (1763, naar aanleiding van 125 jaar Amsterdamse
schouwburg), Amsterdam, bij Izaak Duim, p. 13. KB 448 G 187.

‘De vaerzen,’ zegt de oordeelkundige Jezuiet
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Buffier, ‘zyn de gewone tale der Dichtkunst, gelyk het Prosa de gewone tale is van
die soort der Welspreekendheid, welke geen Dichtkunst is’ (Traité philosophique
& pratique de poësie, Part. I, Chap. 1, 3) Claude Buffier S.J. (1661-1737). Er bestaat
een Suite de la grammaire françoise sur un plan nouveau: ou Traité philosophique
et pratique d'éloquence, Paris, chez Nicolas Le Clerc, 1728, dat het vervolg is op
zijn Suite ... poésie, BN X 9843. Daar is het citaat niet getraceerd in Part. I, Chap. 1,
3.; en Feitama, in de voorrede voor zynen Telemachus, ontleent en bekrachtigt deeze
zyne woorden Sybrand Feitama (1694-1758), Telemachus, Amsterdam, bij Visser
en Slaats, 1733 (vertaald naar François de Fénelon, Télémaque). In zijn ‘Voorrede’,
p. III, haalt Feitama ‘het kortbondig werkje’ van den ‘schranderen Jesuït Buffier’
aan. UBA 1181 G 28.. Buffier bewyst laager door verscheiden voorbeelden uit de
beroemdste Fransche dichters, dat hunne poëzy niets anders dan prosa in vaerzen is
(Part. I, Chap. VIII) zie noot 20, niet getraceerd.. En Boileau geeft geen ander
getuigenis van zyne hekeldichten:
Souvent j'habille en vers une maligne prose.
(Satire VII, V. 61) Nicolas Boileau (1636-1711), Satire VII, r. 61.

Zo zeggen ook de schryvers der Ernstige en boertige Mengelstoffen (Deel III, bl.
103) Verzameling van ernstige en boertige mengelstoffen in dicht en ondicht, 6 delen,
Amsterdam, bij Willem Barents, 1726-1734. KB 228 O 20.: ‘dat de hedendaagsche
tooneeltaal een erbarmelyk onrym is, op nog erbarmelyker rym gesteld.’
Poëzy en prosa zyn dus onderscheiden, gelyk room en afgetapte melk. Want gelyk
de room ook melk is, zo sluit de poëzy tevens het prosa in zich. Maar ook omgekeerd,
gelyk aan de dunne melk het vet ontbreekt: zo mangelen ook aan het prosa de
voortreflyke eigenschappen der poëzie, namelyk de vaerzen.
Het resultaat van allen deezen is, dat de poëzy het prosa, als stoffe of onderwerp,
in zich sluit; en dat uit die prosaïsche hoofdstoffe de vaerzen geboren worden: gelyk
de poëzy, als room betracht, in haare verscheidene meer of min edele gewrochten,
ons boter, kaas, karnmelk, hui, prut, enz. levert.

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

11

§. 4. Vaerzen zyn kunstig geordende woordryën
Vaerzen zyn kunstig geordende woordryën, of regels schrifts, die naar de voorschriften
der kunst in ryën en geleden geschaard zyn. Deeze definitie is juist, zo wel ten aanzien
der Etymologie als van het wezen der vaerzen. ‘Versus signifie proprement Rangée;’
zegt de geleerde Lamy, ‘& on donne ce nom aux vers, parceque dans l'écriture ils
sont distinguez de la prose, qu'on n'écrit point par rangs, mais tout de suite’ (La
Rhétorique, ou l'art de parler, pag. 254) Bernard Lamy (1640-1715), La Rhétorique
ou l'art de parler (1675, vierde druk 1699), La Haye, chez Pierre Paupie, 1737. UBL
722 G 11.. En Huydecoper zegt: ‘Als verscheiden zaaken zó naast elkander geschikt
zyn, dat het oog van de eerste tot de laatste, langs alle de tusschenstaanden zo kan
heenen zien, dat de eene niet bevonden wordt meerder binnen, of buitenwaarts te
staan dan de anderen; zo zegt men in volle kracht, dat die zaaken op een Ry staan:
waarom de naam zelf van Ry gegeeven wordt aan eenen maatstok, dien men gebruikt,
om het gelyke verband der zaaken aftemeeten’ (Proeve van Taal- en Dichtkunde,
bl. 97) Balthazar Huydecoper (1695-1778), Proeve van taal- en dichtkunde; in
vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius,
Amsterdam, bij Visscher en Tirion, 1730; 2de uitgave door F. van Lelyveld in 1782
(4 dln), 3de in 1784, 4de in 1788. Hoffham moet de eerste uitgave hebben gebruikt,
waarin staat: ‘Als nu verscheiden’. KB 763 C 13.. Dit is nu juist het geval aller
vaersregels, en laat zich volkomen op hen toepassen.
En hoewel eenige oordeelkundigen het woord Versus liever van versura
(omkeering, omdraaijing) afleiden, wyl, ten einde van elken regel, schryver en leezer
tot den volgenden regel omkeeren: zo blyft echter hier eene monstering der kunstige
woordryën en geleden. Ja, indien men ook met nog andere kritieken wilde aanneemen,
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dat de Ouden het schryven hunner vaerzen van het ploegen hunner ossen, in het
vormen van gelykmaatige akkervorens, ontleend hebben: zo lyd ook hier de
Etymologie geen geweld; als men alleenlyk het bedryf der ossen met den ploeg, in
dat der schryvers met de pen verandert. Men vind dit laatste gevoelen by den zo even
aangehaalden pater Lamy, daar hy zich uit: ‘Les anciens Latins écrivoient par sillons,
ayant commencé de la gauche à la droite. Ils écrivoient le second vers commençant
de la droite à la gauche, comme les boeufs font en sillonnant la terre; c'est pourquoi,
comme remarque Marius Victorinus, cette manière d'écrire etoit nommée Bustrophe,
à boum versatione ’ (Pag. 255) Lamy, La Rhétorique ou l'art de parler, waarin staat:
‘comme remarque le même auteur’..

§. 5. Vaerzen zyn regels die gezongen kunnen worden
Vaerzen zyn regels die gezongen kunnen worden, en ten dien einde aan zekere
kunstwetten bepaald zyn.
Reeds Strabo Strabo (64 v. Chr.-19 na Chr.), Grieks geograaf en historicus. leert
ons dat in de eerste tyden alles wat opgesteld wierd in vaerzen wierd opgesteld, en
dat alle de vaerzen in die tyden gezongen wierden. En wie weet niet dat een vaers,
uit een' psalm, by voorbeeld, of uit een kerkelyk of ongewyd lied, even deswege een
vaers is, wyl het de behoorlyke eigenschappen bezit, die het zingen vereischt?
De afgemeetene en vloeijende eigenschappen der vaerzen, die ten behoeve van
het zingen
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noodwendig zyn, onderscheiden hen nadruklykst van het prosa, 't welk niet kan
gezongen worden. Dicht- en zangmaat is derhalve eenerlei, en de muuzen heeten uit
dien hoofde de zanggodinnen. Ook word in de taal der dichters zingen en
vaerzenmaaken te recht onverschillig gebruikt; en ik zing -- kan in een' poëetischen
zin niet anders omschreven worden, dan door: ik maak vaerzen. Van daar komt
insgelyks lierzang, herderszang, bruiloftszang, lykzang, verjaarzang, enz. enz. enz.;
gelyk voorts zangkunst, zanglust, zangster, zangnimf, zangheldin, enz. niets anders
dan de bekwaamheid van vaerzen te kunnen maaken uitdrukken. Ik moet hier
aanmerken, dat de heer P. Nieuland geweldig dwaalt, als hy zegt: ‘In eenen
wysgerigen zin beteekent de Zanggodes, Zangheldin, of Zangster van den dichter,
niets anders dan de schoonheid van zynen geest, en de leevendigheid en kracht zyner
inbeelding, die verre boven 't gemeen verheven is: en hier uit ziet men, in 't voorby
gaan, de dwaasheid van den grootsten hoop der Versemaakeren, die zich niet ontzien
deeze woorden stoutlyk in den mond te nemen’ (Verhandel. over de Oefening en
Beschaaving van 't Verstand, door J. Watts, bl. 399. in de noot (e)) Petrus
Nieuwland (1722-1795), vertaalde Isaac Watts' Logick: The Improvement of the Mind
als Verhandeling over de oeffening en beschaaving van 't verstand, 's-Gravenhage,
bij Thierry, 1762. KB 2118 C 10..
Men verbind eindelyk met het woord vaerzen drieërleije begrippen. Want reeds
elk gerymde regel is van natuur een vaers (§. 69.); een koeplet, of zangvaers, is een
vaers in eenen bepaalderen zin (§. 28.); en ieder gelegenheidsdichtstukje
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is een vaers in den ruimsten verstande (§. 30.). Sommige poëetische gewrochten, by
voorbeeld oden of lierzangen, zyn derhalve vaerzen, die uit vaerzen in vaerzen
bestaan; en alle kunnen gezongen worden.

§. 6. Hen die vaerzen maaken noemt men dichters
Hen die vaerzen maaken noemt men dichters, of poëeten. Dit behoefde ik naauwlyks
te zeggen, indien de juiste orde myner Theorie zulks niet vereischte.
Men weet het overvloedig, een poëet of dichter is een kunstenaar, wiens taak en
talent is vaerzen te maaken, geschikt naar den eisch en smaak van zynen landäart:
en Halma, in zyn Woordenboek, omschryft het woord Dichter zeer naauwkeurig, als
Vaerzemaaker, Poëet François Halma (1653-1722), drukker en uitgever in
Leeuwarden: Woordenboek der Nederduitsche en Fransche talen, derde druk, Leiden,
bij Jacob de Wetstein - Utrecht, bij Jacob van Poolsum, 1758. Halma schrijft: ‘Digter:
Vaarzemaker, poëet’. KB 4017 B 37.. Tusschen den vaerzenmaaker en dichter is
derhalve geheel geen onderscheid, dan alleenlyk dat der subordinatie (§. 39. en §.
72.).
Geduurende alle eeuwen, en onder alle hemelstreeken, heeft men dichters gehad,
of lieden die vaerzen maakten; en, om van andere beschaafde landen niet te gewaagen,
ook ons Nederland is van oudsher zeer vruchtbaar geweest in het kweeken van
letterkunstenaars van dien aart: ‘want van aller geheuchenisse af,’ zegt Commelin,
‘zyn in verscheiden plaatsen van Nederduytslandt, en insonderheyt in Holland, zekere
dichters geweest, den ouden Barden niet
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ongelyk, onder de gedaante der letterkonstenaars, die zich zelven niet oneygentlyk
den naam van Rederykers toepasten. De plaatsen daar dese dichteren hun versameling
hielden, wierden kamers, en de leden der vergadering ook Kameristen genoemt. -Uyt het midden van dese vergadering zyn de uitnemende Hollandse Dichteren
voortgekomen. Hier heeft de Drost en Ridder P.C. Hooft zyn eerste heldenzangen
geschreven; hier heeft Vondel zyn treurspelen gedicht, enz.’ (Beschryving van
Amsterdam, bladz. 658 en 659) Casparus Commelin (1636-1693), Beschryvinge
van Amsterdam, Amsterdam, bij de Wed. Aart Dirksz Oossaan, 1694. (Commelin
schrijft: ‘uitnemenste’). KB 62 C 11..
Maar gelyk elke natie omtrent het vaerzenmaaken haar' eigen' smaak bezit, zo was
vooral die der oude Grieken en Romeinen zeer verschillende van den onzen. Hunne
vaerzen bevatten meer het ruwe en prosaïsche deel der poëzy, terwyl zy het waare
schoone der kunst verwaarloosden of niet kenden. Die barbaaren hadden dus ligt
vaerzen te maken; en het is een wonder, dat men hunne poëeten nog leest. Onze
Neêrduitsche vaerzen, gelyk wy vervolgens zullen zien, verwerpen den gebrekkigen
dichtgang der ouden, en vereenigen den beschaafden kunstryken trant en het
welluidend rym; hoedaanigheden, die ons vaerzenmaaken oneindig bevalliger, maar
ook ongelyk moeijelyker, dan dat der Grieken en Latynen maaken. De Kosmopoliet
zegt: ‘Mooglyk is 'er geen land daar de dichtkunst meer beoefend word, dan in het
onze’ (Deel II, bl. 206) Het spectatoriale tijdschrift De Kosmopoliet of Waereldburger
verscheen in Amsterdam bij de weduwe van David Klippink in 105 nummers in de
jaren 1776 en 1777; dit citaat is terug te vinden in nr 79 van 30 juni 1777 (afwijking:
geen komma na ‘word’). UBA O 91-11-12.. Wyl echter de kunstryke vaerzenmaaker
boven
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den naakten dichter zeer uitmunt (§. 39.): zo maakt de Hollandsche Spectator, daar
hy op de subordinatie let, onze Neêrduitsche poëeten een by uitstek streelend
kompliment, terwyl hy zich aldus uit: ‘Ik gelove niet dat 'er in een land van de
waereld, zo veel, ik zeg niet Digters, maar Vaerzemakers gevonden worden, als in
't onze’ (Deel I, bl. 268) De Hollandsche Spectator, uitgegeven 1731-1735 door
Justus van Effen in 360 nrs. Hoffham gebruikt de bundeling uitgegeven bij Van
Tongerlo en Houttuin in 1756. KB 494 F 1-3..
Voor het overige vind men onder de poëeten puik- en puiks-puikdichters (§. 63.).

§. 7. Het vaerzenmaaken is eene byzondere kunst
Het vaerzenmaaken is eene byzondere kunst, en heeft zekere wetten, welke men moet
kennen en zich daaraan onderwerpen, indien men naar den lauwer der poëeten wil
dingen.
‘Zyn moedertaal in vaerzen, overal zuiver, en zo onbedwongen, als in onrym
schryven, zonder dat 'er moeite in schynt gedaan om te rymen; nooit harde of duistere
vaerzen te maaken:’ -- dit zyn vereischten, gelyk de heer Nomsz in zyn voorbericht
voor Zoroaster Joannes Nomsz (1738-1803, koopman en productief toneelschrijver,
eerst vermogend, na 1783 maatschappelijke neergang), Zoroaster, Amsterdam, bij
Izaak Duim, 1768, [p.II]: (Nomsz heeft: ‘in onrym te schrijven’). UBL 1094 E 21:1.,
wél zegt, die van een' goed' vaerzenmaaker gevorderd worden; maar waarlyk het zyn
vereischten, die eene uitsteekende kunst daar stellen. ‘Men ontmoet in ieder woord
belemmeringen, wanneer men de maat en de welluidenheid in de vaarzen brengen
wil;’ zegt Du Bos in zyne oordeelkundige aanmerkingen (Deel I, bl. 365) Du Bos,
Oordeelkundige aanmerkingen, Deel I, p. 365..
De byzondere kunst van het vaerzenmaaken, is
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het onderwerp deezer proeve. Reeds hebben wy gezien (§. 6.), dat onze Neêrduitsche
poëzy haaren oorsprong heeft van de rederykers en kameristen, en
't volk, in liefde ontsteeken
Ter dichtkunst, wilde ook die geneuglykheid den leeken
Deelachtig maaken, dies men door gansch Nederland
Vergaderplaatsen tot dien einde heeft geplant;
Wier kunstgenooten zelf zich Rederykers noemden,
En met zinspreuken, en blaazoenen zich beroemden
Elk van de meeste liefde, en zucht tot deeze kunst.
( A. Pels, Dichtkunst, bladz. 30)

By gevolg heeft men by deeze eerste vaderlandsche poëeten den grondslag en het
wezen onzer poëzy, zo als zy zaaklyk nog bestaat, te zoeken:
't Zyn de ouden, na wiens voorgaan, als langs trappen,
Men op moet stygen tot de top der weetenschappen.
Zy zyn de vinders, zy, de vaders van 't gedicht.
(Bladz. 27)

De kunst zelve van het vaerzenmaaken in alle haare deelen, moet een kandidaat der
poëzy in de voorhandene werken onzer rederykers en dichters studeeren:
En hier schreef Spiegel zyn' Hartspiegel, vol verstand,
Zyn zuivre moedertaal eerst zettende in de zetel.
Hem volgden Korenhart, Plemp, Visscher, Koster, Ketel,
En Breederode, met Kamphuizen, en Reaal,
En Hoofd en Vondel, puik van schryvers altemaal.
(Bladz. 32) Pels, Dichtkunst, r. 805-811; r. 709-711; r. 840-844.

Eene zeer nuttige handleiding tot de kunst, vind de leerling in de aangehaalde
Dichtkunst van A.
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Pels, vooral bladz. 5 tot 10. Wenscht men echter een volledig begrip van het fyne en
kritieke deezer kunst te erlangen, zo leeze men het geen Huydecoper in zyne Proeve
van Taal- en Dichtkunde, nopens all' wat tot trant en rym behoort, in het breede
opgeeft; voornaamljk bl. 141-152. bl. 175-190. bl. 597-606. en bl. 610-618
Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde.Zie noot 26.. Men zal zeker verbaasd
staan, over de oneindig veele zwaarigheden welke met die behendige kunst verknocht
zyn; en men zal niet kunnen nalaaten zich zeer te verwonderen, dat 'er nog onder ons
zoveele kunstenaars gevonden worden, die men dichters heet. Want waarlyk, men
heeft op duizend kleinigheden te letten, duizend onmerkbaare Nuancen te verbinden
en onderling te doen smelten, om fraaije en boven het middelmaatige (§. 41.)
verhevene vaerzen te leveren.

§. 8. Het vaerzenmaaken is eene alöude kunst
Het vaerzenmaaken is eene alöude kunst en reeds van het begin der eeuwen aan heeft
men het daartoe gebruikt om ‘zyne gedachten of leeringen te verbreiden, en op de
tong van anderen te vereeuwigen. Het is bekend, dat alle volkeren hiertoe zich
eenstemmiglyk bediend hebben van een bekwaam middel, naamlyk van haare woorden
op eene zekere voetmaat, of ook wel op eene gelykklinkende sluiting byëen te
schikken. -- Dus is 't vaerzemaaken in de waereld gekomen.’ (L. ten Kate, Aanleiding
tot de Nederduitsche tale, Deel I, bladz. 397) Lambert ten Kate (1674-1731),
Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake,
Amsterdam, bij Rudolph en Gerard Wetstein (1723). KB 651 D 5.. --- Men ziet
hieruit, dat het
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vaerzenmaaken bynaar zo oud als de zonde zelve is; althans het is zo oud, indien
niet ouder, als de eerste schryfkunst, hoe gebrekkig die kunst by haaren eersten
oorsprong ook moge geweest zyn: want de geschiedenissen leeren ons, dat men
vroeger vaerzen dan prosa geschreeven hebbe. Ook is het natuurlyk, dat de taal der
goden (§. 2.) ouder zyn moete dan die der menschen (§. 1.). ‘Les plus anciens auteurs
de la Grece écrivirent en vers, avant que la prose y fût en usage. -- Il paroit d'abord
assez surprenant, qu'une manière d'écrire génante et réguliere, telle que la poësie, ait
été en usage avant la prose, qui est bien moins asservie aux regles; mais la raison
n'en sera pas difficile à découvrir, si l'on considére que la prémiére intention qu'ont
euë les hommes en écrivant, a été d'aider la mémoire, et que les vers se retiennent
beaucoup mieux que la prose’ (§. 54.) (Traité de L'Opinion, Tom. I, p. 128 et 129)
Gilbert Charles Le Gendre (1668-1746), Traité de l'opinion ou mémoires pour servir
à l'histoire de l'esprit humain, 6 delen in 1733. PBF 229 Wbg BB. en 9 delen in
1758, Paris, chez Briasson, (geringe afwijkingen in accentplaatsing). KB 1138 D
43-51..
Ik moet echter nogmaals herïnneren, dat de alöudheid der vaerzen, boven het prosa,
alleenlyk van het tydgewricht der eerste schryfkunst aan te rekenen en te verstaan
is. Want de eenvouwdige spraak, die ouder is dan het schryven, bepaalde zich tot
het prosa alleen; gelyk Adam reeds prosa heeft gesproken: maar de gevondene
schryfkunst wierd éérst aan het vaerzenmaaken, en laater aan het prosa besteed. En
ook nog ten huidigen dage bepaalt zich het vaerzenmaaken vooräl tot het schryven;
want men
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spreekt natuurlykerwyze niet in vaerzen, maar in prosa. Alleenlyk schryft men in
vaerzen.

§. 9. De poëzy verbind het dichten en vaerzenmaaken
De poëzy verbind het dichten en vaerzenmaaken. Dit zegt met andere woorden niets
anders, dan dat de poëzy prosa in vaerzen is (§. 3.); want indien wy het prosa, 't welk
wy dichtten, in vaerzen brengen, zo word poëzy daaruit geboren. Elk vaers is dus
als een disteleerkolf aantemerken, in welke de taal der menschen tot godentaal
gestookt en overgehaald word; en indien men de poëzy, door het vernietigen der
vaerzen, dissolveert, ontstaat daaruit wederom prosa.
De poëzy verbind dan het dichten en vaerzenmaaken, zonder dat echter het dichten
eenen noodwendigen invloed op het vaerzenmaaken hebbe. De inhoud der vaerzen
is eene gantsch toevallige eigenschap, en heeft geen onmiddelyke betrekking tot hun
wezen zelf; want de inhoud van allen is prosa (§. 3.), en in prosa word alles gezegd
(§. 1.). Het onderwerp der vaerzen is derhalve even zo willekeurig, als de ordonnantie
in een schilderstuk. Ook doet de stoffe niets ter zaake, ten aanzien der waardy van
vaerzen, als loutere vaerzen: deeze zyn, van kunstwegen, goed of slecht, vloeijend
of hard, hoewel ze niets meerder noch niets minder dan vaerzen kunnen zyn.
Verhevene of laage gevoelens, oorsprongklyke
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of geborgde gedachten, sierlyke of platte uitdrukkingen, en alzulke verschillende
eigenschappen meer, beslissen enkel ten voor- of nadeele van den prosaïschen inhoud
der poëzy, maar geenszins ten voor- of nadeele der vaerzen.
De vaerzenzelve zyn ondertusschen de waare bestanddeelen der poëzy; zy zyn
haar zelfstandig sieraad, en het starrenkleed waarmede de poëeten haar omgorden,
indien ze zich anders onderstaan om die hemelschoone af te schetsen:
Want daar verf van vuur en stralen
Tekort schiet, om naar eys de Poëzy te malen;
De zuivre Poëzy, zoo heerelyk, zoo schoon,
Die om haar lokken vlegt Apolloos laurekroon,
En, als haar starrenkleed zoo zuiver is van smetten;
Wie durf hier onderstaan met averegs blanketten
Haar glans te ontsieren, of dat onbevlekt gelaat
Waarin nog sproet, nog vlek, nog iets wanschiklyks staat,
Met ongewassen hand baldadig te misverven?
Haar schoon eyst kleuren die verbleeken nog versterven!
(J. van Hoogstraten, Mengelpoëzy, D. II, bladz. 179) Jan van Hoogstraten (1662-1736),
Mengel-Poëzy of verscheide Gedigten, 5 delen, Amsterdam, bij Johannes van Leeuwen,
1714-1720, in het gedicht ‘De poezy of digtkunde, na de afbeelding van Caesar Ripa’, r. 7-15.
KB 839 F 2.

§. 10. Het eigenlyke dichten is geheel geen kunst
Het eigenlyke dichten is geheel geen kunst, voor zo verre daardoor, gelyk waarlyk,
het prosaïsche deel der poëzy word verstaan; want gedachten heeft elk mensch, en
stoffe vind men alom:
Terwyl de stof zich opdoet als een zee,
En ons verschaft veel dingen niet beschreven,
De werkbaas zou het werk veeleer begeven,
Dan 't werk den baas ontvallen in dien stand.
(D. van Hoogstraten ...) David van Hoogstraten (1658-1724, broer van Jan; hoofd van de
neolatijnse partij in de poëtenoorlog). Geen plaatsvermelding. Niet getraceerd.

Het prosa, de inhoud aller poëzy, bied zich van zelve aan en plooit zich zeer ligt.
Men kan
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zulks met éénen blik overzien. Het heldendicht, by voorbeeld, die dichtstoffe van
den langsten adem, dit verhevenste en moeijelykste deel der poëzy, vereischt zo
weinig kunst, ten aanzien van den prosaïschen inhoud, dat de oordeelkundige Swift,
in zyn boek Over het diepe (Vertelsel van de ton, Deel II, bl. 95 enz.) Jonathan
Swift (1667-1745), Tale of a Tub (1704), als Vertelsel van de ton vertaald door Pieter
Le Clercq, Utrecht, bij Arnoldus Lobedanius, 1743: 15e hoofdstuk, p. 95-104: ‘Recept
om een Heldendicht te maaken’. KB 32 H 32. uitvoerig heeft beweezen, dat men
daartoe geheel geen vernuft noodig hebbe; terwyl hy recepten voorschryft, volgens
welke men, zonder schranderheid, weetenschap en belezenheid te bezitten, een
regelmaatig heldendicht kan vervaardigen. De Guardiaan, die Swifts recepten heeft
uitgeschreeven, bekrachtigt zyn gevoelen (Deel I, bl. 597. enz.) Richard Steele's The
Guardian (maart-oktober 1713) werd door Pieter Le Clercq vertaald als De Guardian
of de Britsche Zedenmeester, Rotterdam, bij Jan Beman, 1730-1731. Op p. 597-607
staan allerlei poëzie-recepten. KB 1138 F 21-23.. In het kort, tot onderwerpen van
heldendichten vind men alöm
een deel versierde quacken
Uit praetgiens opgeschept, gevischt uyt Almanacken,
(De Decker, Lof der Geldsucht, bl. 49) Jeremias de Decker (1609-1666), Lof der geldsucht
ofte Vervolg der Rym-oeffeningen, verdeelt in twee boecken behelsende Gedichten van
verscheidene stoffe, Amsterdam, bij de wed. van Marten Jansz Brandt, en Abraham vanden
Burgh, 1668. KB 2105 A 259.

van welke men zich met voordeel kan bedienen.
Met tooneelstukken is het eveneens gelegen, en hunne vindingen zyn niet min
kunsteloos:
De stof eens bly-(treur -)spels zal men licht uit alle hoeken,
Uit avontuurtjes van oude almanakken zoeken, --Zy doet zich honderdmaal vanzelf op in de praat
(A. Pels, Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 50) Pels, Gebruik én misbruik des tooneels,
Amsterdam, bij Albert Magnus, 1681, r. 1265-1266 en 1271 (zie noot 99). KB S 1395 6.

en voorts:
Gy moogt van Oëdipus, van Clytemnestra zeggen
Al wat u invalt -- -(Bl. 47) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1185-86.

Terwyl nu tot de zwaarste poëetische gewrochten, tot heldendichten en tooneelstukken,
met
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betrekking tot het dichten, noch geest noch kunst word vereischt: zo ziet elk van zelf
in, dat mindere soorten van dichtwerken, dat oden, satiren, sonnetten, epigrammen,
en wat het zy, niet minder werktuiglyk naar algemeene recepten kunnen vervaardigd
worden, en ter waereld geene kunst vereischen.
Van de vormen der menigerlei dichtstukken, waarop het eigenlyk aankomt, staan
wy nader te spreken (§. 31.); heeft men die vormen zich eigen gemaakt, zo is men
in de kunst volleerd.

§. 11. Het woord Dichtkunst is eene oneigenlyke uitdrukking
Het woord Dichtkunst is eene oneigenlyke uitdrukking, naardien het dichten geheel
geen kunst is (§. 10.), en ik kan niet nalaaten om de misduiding van dit woord, en
het vooröordeel, 't welk zulks verspreid, hier aan te wyzen. Poëzy is het waare woord,
dat het vaerzenmaaken in zyn' geheelen omtrek volmaakt uitdrukt. Dichtkunst, daar
en tegen, is niets anders dan een bloempje der rederykkunst; niets anders dan eene
metonymia materiae, of overnaaming der stoffe: en gelyk men goud voor geld, staal
voor zwaard, zweet voor arbeid, zegt, zo kan slechts even zo oneigenlyk dichtkunst,
voor vloeijende en glad rymende vaerzen gezegd worden; en het gebruik alleen
wettigt deeze verbloemde uitdrukking.
Ik moet hier aanmerken dat Vondel, wel is waar, eene Aanleiding ter Nederduitsche
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Dichtkunste Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (WB V, p. 484-491)., dat
Pels insgelyks eene Neêrduitsche Dichtkunst, en ook Göbel eene Dichtkunde in het
Neêrduitsch De Dichtkunde van den Heere Nicolaas Boileau Despréaux, in een gelyk
getal van Néderduitsche vaerzen overgebragt door A. G. [A. Gobels], Amsterdam,
bij Gerrit Bom, 1768. Hoffham schrijft de naam van A. Gobels consequent als ‘Göbel’.
KB 761 C 2., geschreeven hebben; om van andere uitheemsche Dichtkunsten niets
te gewaagen. Doch Vondels werkje is slechts eene zeer gebrekkige en onvolkomene
prosaïsche brochure: hy zelf noemt ze ‘een ruwe schets, om de welke naer den eisch
op te maeken meer bladen papiers noodigh waren’; en hy zegt daarin uitdrukkelyk:
‘daerom sla ik voor dezen tyt de voeten en maet der vaerzen, en den omtrek en aert
van allerhande rymen en dichten over’. Men ziet dus, dat hy hoofdzaaklyk van het
naakte, abstracte, kunstlooze dichten handelt, en het wezenlykste der poëzy, het
vaerzenmaaken en rymen, naauwlyks beroert. Wat de Dichtkunst van Pels en
Dichtkunde van Göbel betreft, zy handelen daarin, nevens het prosaïsche dichten,
waarlyk van het vaerzenmaaken, en zyn uit dien hoofde meermaals myne waarborgen
in deeze proeve; ook zyn hunne werkjes zelven berymd. Over het geheel zyn zy
alleenlyk daarin onderscheiden, dat Pels het rym en Göbel de rym ten onderwerp
heeft. Evenwel, indien zy beiden hadden willen naauwkeurig zyn, hadden zy hunne
tractaatjes Poëzy, of Kunst vaerzen te maaken, moeten noemen; want daar het dichten
geheel geen kunst is, zo is de uitdrukking en titel Dichtkunst, of Dichtkunde, alleenlyk
geschikt om de denkbeelden te verwarren.
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§. 12. De dichtstoffe is het prosaïsche deel der poëzy
De dichtstoffe is het prosaïsche deel der poëzy (§. 3.), en derhalve kunstloos (§. 10.).
Men kiest daartoe wat men wil, bearbeid haar naar goeddunken, smaak en vermogen,
en vormt daarvan zodanig een dichtstuk als men goedvind. Het gewrocht zal zéker
behaagen, indien de vaerzen, die zulks uitmaaken, kunstig en onberispelyk zyn; de
dichtstoffe zelve moge voor het overige goed of kwaad, geestig of ongerymd wezen.
Niet slechts weinig beduidende, maar zelfs de om hunne kunstryke vaerzen
beroemdste dichtstukken, zyn van de kant der dichtstoffe dikmaals zeer armhartig
en bespottelyk.
Waar vind men, by voorbeeld, iets ongerymder dan Ovidius Herschepping? ‘Juno
zegt den oppersten God Jupyn allerhande zotheid: Jupiter zit verlegen, verklaart 'er
geen gat in te zien, als 't op het redden van den hemel aankomt; en de hemelraad zegt
hem, dat hy eindelyk naar zyne hielen zal moeten omzien. Een fraai afbeeldzel van
den oppergod!’ (De Rhapsodist, Deel I, bl. 185, enz.) De Rhapsodist (1771-1783,
Amsterdam, bij Pieter Meijer, medewerking van Uylenbroek en Lublink de Jonge),
I, p. 185-186-187 (afwijkingen: ‘Hemel’, ‘Hemelraad’, ‘Opper-God’). KB 367 C
24..
‘Tasso doet tien Christen prinsen in vissen veranderen, en een pappegaai liedjes
van zyne eigen vinding zingen. Hy spreekt van een Christen toveraar, die Reinout
uit handen van een der Turksche toveraars los maakt: Usbaldus en zyn makker komen
by een ouden heiligen toveraar, die hen tot in het middelpunt der aarde geleid, daar
de ridders op de oevers van een
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beek wandelen, op geen minder steenen dan die men edel noemt: hier van daan raken
zy by een oud wyf te Askalon, die hen in een klein schuitje naar de kanarische
eilanden zend: zy kwyten zich als mannen in hun gezantschap, en brengen Reinout
te rug’ (bl. 186).
‘Milton heeft een gedicht gemaakt, waarvan de duivel de held is. -- De duivelen
spelen by hem op den oever der helsche stranden op de harp, steeken naar den ring,
twisten over de genade en 't voorbeschik. Ondertusschen reist de opperhelvoogd door
de denkbeeldige ruimtens; hy struikelt, valt in het ledige, en zou van nu tot in
eeuwigheid vallen, was hy niet in een wolk beland, die hem weder te recht bragt. Hy
ontmoet in het paradys der gekken de aflaten, monnikskappen, enz.’ (bl. 187)
En, om niet te ruim uit te weiden, aldus is de dichtstoffe der vermaardste
heldendichten (ik zwyg van mindere poëetische werken) veeltyds dwaas en grillig.
Zyn niet Vondels Altaargeheimenissen Altaer-geheimenissen (WB IV, p. 641-826).,
is niet Antonides Ystroom Joannes Antonides van der Goes (1647-1684), Ystroom
(1671), navolging van Vondels Rijnstroom. Zie noot 77., louter onzin? -- Hoogvliets
Abraham de Aartsvader Arnold Hoogvliet (1687-1763), Abraham de Aartsvader
in twaelf boeken, Rotterdam, bij Jan Daniel Beman, 1728 (11de druk in 1792). KB
3021 D 36. ‘krielt immers van ongerymdheden! Die aartsvader is wel een misselyke
held: hy tracteert hemelsche engelen op pannekoeken; en de dichter doet een raad
vergaderen, met geen ander oogmerk, dan om te doen uitroepen: Lang leve de
Majesteit!’ (Bl. 185). En eindelyk, wie is blind omtrent den David en Germanicus
van Mevrouw van
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Winter Lucretia Wilhelmina (van Winter-) van Merken (1721-1789), David, in Twaalf
Boeken , Amsterdam, P. Meijer, 1767. KB 141 C 2. Van dezelfde: Germanicus,
Amsterdam, P. Meijer, 1779. KB 199 D 7., den Gideon en Claudius Civilis van
den heer van Steenwyk Frans van Steenwijk (1705-1788) schreef twee heldendichten:
Gideon (1748) en Klaudius Civilis, in zestien zangen, Amsterdam, bij Pieter Meijer,
1774. KB 145 E 25., en soortgelyke vaderlandsche dichtwerken?

§. 13. Het abstracte dichten is allen menschen eigen
Het abstracte dichten is allen menschen eigen. 't Is, om zo te spreeken, hen
aangeboren, en hen zo natuurlyk als het liegen zelf; en daar elk mensch, van wat
stand of beroep hy zy, gedachten heeft welke uit zynen stand of beroep eigenaartig
voortvloeijen; daar hy slechts uit de bron van zyn bestaan behoeft te scheppen: zo
kan het hem niet aan dichtstoffe mangelen.
Dat het dichten lieden van studie, dat het den geleerden, eigen zy, is ligt te
begrypen, en door tallooze voorbeelden van zo veele schoolmannen, wysgeeren,
predikers, artsen, en rechtsgeleerden te bewyzen. Maar ook leeken, althans lieden
die geene geleerde opvoeding genooten, zyn tot het abstracte dichten even bekwaam.
Lust het den koopman, by voorbeeld, te dichten -- en hoe veelen onzer kooplieden
lust het niet? -- hier zou ik duizend naamen kunnen neêrschryven! Doch ik zal géénen
noemen, om niet waardige naamen te vergeeten. Kooplieden bezitten algemeene
kundigheden, en all' wat hen omringt kan hen tot dichten noopen. En om voorts van
den dichtlust van boekverkoopers (§. 59.), apothekers (§. 95.), glazenmaakers (§.
90.), enz. enz. (§. 52.), niets te
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gewaagen; zelfs de ongeletterde landman is vermogend het akkerleven te schilderen.
Zyn onderwerp omringt en vervult hem; de lagchende en vruchtbaare natuur vormt
hem tot dichter:
Hy pryst zyn jeugdig vee: hy pryst de jeugd der dagen:
Hy pryst de klaverwei, die room en boter zweet.
(H.K. Poot, Poëzy, Deel I, bl. 379) Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733), Poëzie, Delft, bij
Reinier Bottet, 1722: ‘Morgenzang aen den Heere Valerius Rover’ (geringe afwijkingen). KB
144 B 7.

Het dichtvermogen dan, ik herhaal zulks, is allen menschen eigen; ware het slechts
met het vaerzenmaaken, even zo (§ 53)! Elk die ondertusschen zo gelukkig is, ook
deeze kunst zich eigen gemaakt te hebben, vind alom stoffe om zynen dichtlust den
teugel te vieren. Het beschouwen van een muschje (a.) (Vondel, Poëzy, Deel II,
462-470) ‘De Musch van Suzanne Bartelot, uit Baerles Latijn vertaelt’ (WB III, p.
488-494)., van een blad papier (b.) (J. Fortman, Dichtl. Mengel., bl. 53-56) Joan
Fortman (geb. 1730, nog door Siegenbeek geprezen), Dichtlievende Mengelingen,
Hoorn, bij Tjallingius, 1772: ‘Gedachten op het zien van een blad papier’. KB 841
C 3., van een' bezem (c.) (Proeve van Dichtoefening, enz, bl. 335 en 336) Proeve
van dichtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven, klink- en mengeldichten,
door A.L.F. en A.P.S. (Th. van Snakenburg (1694-1750) en Jacob Elias Miechielsz
(1698-1750)), Leiden, bij de Janssoons van der Aa, 1731, p. 335-336: ‘De mensch
geleken by een' bezem’ (naar Le Conte du Tonneau); p. 225-231: ‘Polemons
bekeering’. UBL 1204 F 13., van een drukfout (d.) (Dezelve, bl. 225-231) by
voorbeeld, geeft hem gelegenheid om eenige bladzyden vol te dichten. Het verlies
van zyn' neusdoek (e.) (Paters Poëzy, bl. 434) Lucas Pater, Poëzy, Amsterdam, bij
Pieter Meijer, 1774: ‘In 't agtste Wonderstuk, in 't Amsterdamsch Stadhuis / Heb ik
(ô bittre spyt) myn Neusdoek laatst verloren’. KB 3095 B 1-2. doet hem het achtste
waereldwonder omschryven. Zend hy een zoodje visch aan een' vriend, zo vangt hy
by deeze gelegenheid een klein heldendicht aan (f.) (Greenwoods Gedichten, D. II,
bl. 82) Frans Greenwood (1680-1760), Vervolg van F. Greenwoods Gedichten, en
Boere-Pinxtervreugt, Dordrecht, by Van Braam, 1760: ‘Aan den Wel-edelgestrengen
Heer Mr. M.V.B.’: ‘Neef Max, hier nevens komt een zootje voorn en brasem’ (laatste
regel). KB 839 D 15.; of wordt hem een vet zwyn door een' varkenmester thuis
gezonden, zulks boezemt hem gedachten in tot een deftig klinkdicht (g.) (Dezelve,
94). Zend men hem eenig ooft of wildbraad; het valt hem niet moeilyk om 80 regels
ten dankoffer daarop te dichten (h.) (Vond. Poëzy, Deel II, bl. 111-113) ‘Dankoffer
aen den Ed. Heer Joan Six voor zyn ooft en wiltbraet’ (WB VIII, p. 698-700).. Voor
eenige hem gezondene appelen, sluit hy de lettergreepen van den 24sten en 95sten
psalm in een dankdicht (i.) (Dezelve, bl. 108-111) ‘Dankdicht aen Jakob Baek
rechtsgeleerde voor zyne schoone appelen' my met een gedicht toegezonden’ (WB
III, p. 390-392).. Hoe het zy, de berekening van den kalftyd eener koe voert hem tot
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de beschryving van een ysselyk onweder (k.) (Focquenbroch, Dichtwerk, D. II, bl.
157) W.G. van Focquenbroch (1640-1670), Alle de Werken, derde druk, Amsterdam,
bij Steven van Esveld, 1766: ‘Klinckdicht’, r. 12-14: ‘In dees denkwaarde tyd stond
Mopsus met zyn vrouw,/ En telden elk om stryd op 't ievrigst op haar vingren,/
Wanneer haar bonte koe op 't langst wel kalven zou.’ KB 9 B 2.; en het slyten van
zyn' roksmouw doet hem in bespiegeling over de nietigheid aller ondermaansche
dingen uitweiden (l.) (Evendaar). Geen wonder derhalve, dat Antonides, verliefd
zynde, op staanden voet een huwlyksvaers dichtte (m.) (Het leven van Antonides)
David van Hoogstraten, ‘Het leven van Antonides van der Goes’, in de tweede druk
van de Gedichten van Antonides van der Goes. Het gedicht op Antonides' eigen
huwelijk heet: ‘Aen den heere Joan Antonides, en Mejuffer Suzanna Bormans’..
Geen wonder dat Willink, op het vinkenet zittende, een vinkedicht maakte (n.) (D.
Willink,Amstellandsche Arkadia, D. I, bl. 111) Daniel Willink (1676-1722, lid van
‘Constantia et labore’), Amstellandsche Arkadia, Amsterdam, bij Arent van Huyssteen,
1737: ‘Aan den Ed. Heere Gysbrecht van Toll, Med. Doct., te Wassenaar’, p. 115-117.
KB 302 F 42..

§. 14. Het dichten is een louter handwerk
Het dichten is een louter handwerk, ten aanzien van den stoffelyken inhoud der
vaerzen, en ‘men heeft zulke vaste regels om een dichtstuk te maaken, dan om een
huis te timmeren, of om een kist te maaken’, zegt Steele (Snapper, Deel I, bl. 22)
Richard Steele's Tatler (april 1709 - januari 1711), door Pieter Le Clercq vertaald
als De Snapper, of Britsche tuchtmeester, Amsterdam, by Hendrik Vieroot, 1733
(geringe wijzigingen). UBA Z 1724 1-4.. En even gelyk die schryver zegt: ‘Een
schilder is ten opzichte van de uitvoering van zyn werk een handwerksman; maar
ten opzichte van zynen geest, zyne uitvinding, en de schikking zyner schilderye, is
hy naauwlyks beneden den dichter’ (Guardiaan, Deel I, bl. 6 enz.) De Guardian, I,
p. 6-7 (geringe wijzigingen).: zo kan men het ook met een goed geweten omkeeren,
en zeggen: een dichter is ten opzichte van de uitvoering van zyn werk een
handwerksman, maar ten opzichte van zynen geest, zyne uitvindinge, en de schikking
zyner vaerzen, is hy naauwlyks beneden den schilder.
De la Bruijere zegt: ‘C'est un métier que de faire un livre, comme de faire une
pendule’ (Caractères etc., Tom. I, pag. 76) Jean de la Bruyère (1645-1696),
Caractères: ‘Des ouvrages de l'esprit’, derde aforisme, Pléiade-editie, p. 65., en
Mercier uit zich: ‘On refond des livres, comme on refond des suifs’ (Tableau de
Paris, Tom. VIII, p. 174) Louis Sébastien Mercier (1740-1814), Tableau de Paris
(12 dln, 1782-1789). Hoffham gebruikt alleen deel VIII van de ‘nouvelle édition
corrigée et augmentée’, Amsterdam, 1783. KB 477 F 23.. Gelyk zy nu het schryven
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over het geheel onder de handwerken plaatsen, zo verdient het dichten dien rang in
het byzonder:
Wees liever metselaar, als 't u verstrekt tot eer,
Roemwaardig ambachtsman, en nutte kunstverrichter,
Dan schryver voor 't gemeen, en laffe beuzeldichter.
(Göbel, Dichtkunde, bl. 43) Gobels, Dichtkunde, IV, r. 26-28 (Hoffham houdt Gobels' zeer
persoonlijke spelling met veel kapitalen en interpunctie niet aan).

Focquenbroch schaart derhalve het dichten te recht onder de bloeijendste ambachten:
Tappen, dichten, en het trouwen
Dat zyn huidendaags, dunkt myn,
Voor drie neringen te houwen
Die het meest profytlyk zyn.
Want in deze slechte tyen
Klaagt schier ieder ambachtsman,
Maar het tappen, 't dichten, 't vryen
Neemt Godlof noch daaglyks an.
(Mengeldichten, Deel II, bl. 360) Van Focquenbroch, ‘Op het Trouwen’.

Gedichten, of poëetische onderwerpen, worden voor het overige uit hoofde hunner
mechaniek opgeslagen, gelyk de tenten in een leger, of wel gelyk men de kraamen
en kermistenten opslaat, en Pels gewaagt van
gedichten, opgeslagen
In weinig uren, en voltooid in weinig dagen.
(Dichtkunst, bl. 35) Pels, Dichtkunst, r. 925-926.

zo zegt hy:
Of dat ge uw werk te ras en los hebt opgeslagen. (bl. 26)

en elders:
Maar dat hy 't eerst bedryf ter loops heeft opgeslagen.
(Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 40) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1013 (anders: ‘ter loop’).
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§. 15. Het naakte dichten is eene ligte uitspanning
Het naakte dichten is eene ligte uitspanning. Want wien valt het moeijelyk, te uiten
all' wat hem voor den geest komt? Of zucht en klaagt de treurige, lagcht en schertst
de vrolyke, niet zonder opzet en met vermaak? Men behoeft slechts zyne
gewaarwordingen en luimen uit te storten, om dichter in abstracto te worden, en
tevens eene zoete verlustiging te genieten, die den geest ontspant en de gezondheid
sterkt. Zo natuurlyk het dus van den eenen kant is, dat de liefde den louteren dichter
vormt; naardien de minnaar zyne verliefde kwellingen door het dichten sust en
verjaagt: even zo natuurlyk is het van de andere zyde, dat vorsten, staatsmannen,
kooplieden, schoolmeesters, apothekers en andere lieden, welken geduurige zorgen
of bezigheden beslommeren, tot dichten genoopt worden, en door dit streelend bedryf
hunne afgesloofde geesten verpoozen.
De Hollandsche Spectator getuigt alzo van den pensionaris Cats, dat hy, als een
met bezigheden overlaaden staatsman, ‘de poëzy alleen gebruikt heeft tot verlustiging,
en tot verkwikking van zynen afgesloofden geest’ (Deel I, bl. 429) De Hollandsche
Spectator, I, p. 429. Zie noot 33.. Dus zingt Vondel van den heer Diedrik Buisero:
Want onder dezen last, hem opgedraegen, spant
Zyn geest by wylen uit, als hy belust te dichten,
De schouders van het pak der staetzorgh wil verlichten.
(Poëzy, Deel II, bl. 291) ‘Opdraght van Ovidius, of Loofwerk, aen den Weledelen Heer Diedrik
Buisero’, r. 58-60 (WB VII, p. 378).
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en J. van Hoogstraten zingt van even dien heer:
Terwyl hy van het hofgewoel
Geweken, uit een' trek tot digten,
Het pak der staatzorg wil verligten.
(Mengelpoëzy, Deel II, bl. 134) Jan van Hoogstraten, Mengel-Poëzy, ‘Duynzigt’ (naam van
Buisero's hofstede).

Insgelyks Antonides, aan het zoontje van dien heer:
Uw vader, die, van zorg ten dienst van 't land vermoeit,
Zyn geest met poëzy gelukkig weêr kan wekken.
(Verjaargedichten, bl. 142) Joannes Antonides van der Goes. Hoffham citeert
uit Alle de Gedichten. Hier by komt het leven des dichters, derde druk, Amsterdam,
bij Nicolaas ten Hoorn, 1714, het ‘Geboortedicht voor Jonkheer Laurens Buisero’
(de zoon van Diedrik Buisero). KB 760 D 4.
Uit deezen hoofde noemen ook de dichters zelven veeltyds hunne voltooide
gewrochten: Dichtlievende Uitspanningen, Verlustigingen, Ledige uuren, Slaaplooze
nachten; vandaar de poëetische zinspreuken: ô Laborum dulce lenimen, proficit et
recreat, enz. enz. Dichtlievende Uitspanningen, J.B. Wellekens (1710).
Dichtlievende Verlustigingen van Meditando Fulgens (1762).
Otia of Ledighe Uren, Constantijn Huygens (1625).
Gedachten op slapeloose nachten, Jacob Cats. Zie noot 236.
‘ô Laborum dulce lenimen’, motto van J.J. Hartsinck (1716-1779), bestuurder van
de Amsterdamse schouwburg, vertaler van Merciers L'Indigent.
‘Proficit et recreat’, motto van Abraham Bogaert (1663-1727), toneelvertaler. Ook
het motto van P.J. Kasteleijn (1746-1794).
Eindelyk is het overvloedig bekend, dat het dichten onder onze landgenooten
Liefhebbery word genoemd; dat is te zeggen, een knutselen, 't welk men enkel ten
tydverdryf verricht: gelyk het printjes afzetten, het silhouetteeren, het yvoordraaijen,
het nettenbreijen, enz. soortgelyke Liefhebberyen zyn; hoewel alle deeze uitspanningen
niet ten eenemaale zo ligt vallen, als het dichten in abstracto. Het genootschap Latet
quoque utilitas ‘Latet quoque utilitas’, motto van Pieter Bernagie (1656-1699), die
tussen 1684 en 1686 liefst dertien toneelstukken publiceerde onder dit motto
(Melpomene is de muze van de tragedie, Thalia die van de komedie). vertoonde
derhalve Melpomene en Thalia, zich onderling den vederbal toekaatsende; ten bewyze
dat het dichten van tooneelstukken geheel geen kunst (§. 10.), maar slechts een spel
en eene ligte uitspanning is.
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§. 16. Elk eerlyk man en goed burger kan en mag dichten
Elk eerlyk man en goed burger kan en mag dichten: want 'er zyn geene wetten
voorhanden die hem zulks verbieden; ook is niets natuurlyker, daar het dichten
volstrekt geene kunst verëischt (§. 10.), daar het allen menschen aangeboren is (§.
13.), daar het een louter handwerk (§. 14.), en enkele uitspanning is (§ 15). Echter
bepaalt dees regel, by voorkeur, het karakter der goede dichters, die simpel, waar en
oprecht zyn, in tegenstelling van alle kwaade en valsche logendichters. Want wy
zullen (§. 20.) zien, dat de laatsten eenen verachtlyken en strafbaaren hoop uitmaaken;
zo dat men van hen dichters streeken, als eene haatelyke en met alle waarheid strydige
uitdrukking, heeft ontleend.
Huydecoper zegt derhalve te recht: Hy kan geen goed dichter zyn, die geen eerlyk
man is (Voorrede tot de Proeve van Taal- en Dichtkunde) Huydecoper, Proeve
van taal- en dichtkunde, ‘Voorrede tot den bescheiden leezer’ [p. 5]: ‘hij kan geen
Goed Dichter zijn, die geen Eerlijk Man is’.. Want naardien de dichter, als dichter,
alleenlyk met den stoffelyken inhoud der vaerzen verkeert (§. 12.), ziet de eerlyke
man daarby enkel
Op waarheit, onverbloemt, en zonder dichters streecken;
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 234) ‘Inwydinge van het stadthuys’, r. 558 (WB V, p. 878).

terwyl de gewetenlooze guit die stoffe gebruikt om onwaarheden te verzieren, logens
te smeeden en heillooze fabelen te dichten. Van dien aart waren vooral de oude
Grieksche en Latynsche dichters, die geene eerlyke lieden waren; trouwens het waren
heidenen. Onze voorzaaten, in tegendeel,
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de rederykers, grondleggers onzer poëzy, zyn als by uitstek braave en vroome lieden
bekend; ook waren zy zo kiesch omtrent het karakter hunner leden, dat alleenlyk
eerlyke burgers, zonder aanzien van persoonlyke gaven, indien ze slechts liefde tot
de kunst van het vaerzenmaaken en van het kniewerk voedden, in hunne orde wierden
ingewyd:
In welke broederschap men aannam, zonder gunst,
Geleerde, en ongeleerde, als de oeffening en zeden
Niet met de voeglykheid eens goeden burgers streeden.
(Pels, Dichtk., bl. 30) Pels, Dichtkunst, r. 812-814.

De Hollandsche Spectator roemt derhalve, by zyne verdediging van ik en weet niet
wat en des al niet te min, in de poëzy van vader Cats, dien eerlyken vaderlander,
gelyk hy hem billyk noemt; en zegt voorts van hem: ‘Ik weet dat d'eerlyke man hier
van den Digter moet onderscheiden worden; maar ik weet ook dat niets den digter
zo kragtdadiglyk ondersteunt, dan 't geluk van den eerlyken man tot zyn
onafscheidelyken gezel te hebben’ (Deel I, bl. 435) De Hollandsche Spectator, I, p.
435..
Ook is onze Neêrduitsche zangberg by voortgang, den hemel zy dank, nog
geenszins ontaard; en het rechtschapen karakter onzer dichters bewyst aanhoudend
het staaven der wetten van de rederykers. Onze poëeten, over het geheel, zyn
misschien meer eerlyke lieden en goede burgers dan nabuurige dichters: en in allen
gevalle is het beter, dat toevalliger wyze armzalige vaerzen eenen
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eerlyken hals bespottelyk maaken dan dat een oneerlyk karakter de kunstigste vaerzen
ontsiere.

§. 17. Dichtönderwerpen zyn slechts droomen
Dichtönderwerpen zyn slechts droomen; naar het getuigenis der poëeten zelven.
Vader Vondel (om alleen van onzen aartsdichter te spreeken) noemt zyne eigene
poëzy aldus; by voorbeeld:
Doorluchte Ryn! myn zoete droom,
Van waer zal ik u lof toezingen?
(Poëzy, Deel I, bl. 338) ‘De Rynstroom’, r. 1-2 (WB III, p. 289).

en wederom:
Milde Venus, help me: maek
Myn gedigt en droom waerachtig.
(Poëzy, Deel I, bl. 682) ‘Bruiloftszang aen Nikolaes Pankras’, r. 50-51 (WB IV, p. 616).

en elders:
Maer als ik dees schilderye,
En gedroomde poëzye
dieper inzie --(Poëzy, Deel II, bl. 339) ‘Lofdicht op de kinders van Andries de Graef en Elizabeth Bikkers
van Swieten’, r. 50 (in Poëzy II staat ‘poëye’), (WB VIII, p. 685).

en zyn Lofzang van den kristelyken ridder is een loutere droom, dien hy dus besluit:
Ik overly de droomen
Daer 't hart met was belast: 's drooms beeld, dacht ik gewis,
De waerheit niet altyt heel ongelyk en is.
(Poëzy, Deel II, bl. 651 enz.) ‘Lofzang van den Kristelyken Ridder’, r. 282-284 (WB I, p. 458).

Nog getuigt hy:
dat al de werelt lacht,
En allermeest om zo veel kluchten
Van godtheên, droomen en geruchten --(Poëzy, Deel I, bl. 498) ‘Op den Edipus of tekentolk’, r. 70-72 (WB V, p. 564).

Ook zegt hy van de poëzy der Grieken en Romeinen:
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't Is ydel dat men droomen stroje
Van Ilium en 't paert van Troje;
Van Kolchis, Thebe, en Edipus.
(Poëzy, Deel I, bl. 380) ‘Op de Ilias van de Medicis’, r. 13-15 (WB V, p. 477).

en:
Droom en kluchten gaven stof
Aen de lichtgelovende ouden
Die gedroomde steden bouden.
Dat verzieren ging te grof.
(Poëzy, Deel I, bl. 431) ‘Klockmuzyk’, r. 11-14 (WB IX, p. 402).

Nog noemt hy den Eneas van Virgilius in het byzonder:
en droom, en nachtgezicht,
Uit heidensch brein gedicht.
(Poëzy, Deel I, bl. 465) ‘Eeuwgety van Amsterdam’, r. 87 (WB V, p. 137).

en in zyne Voorrede voor Ovidius Herschepping Ovidius' Herscheppinge, Voorrede,
r. 19-20 (WB VII, p. 387). spreekt hy van 'gedroomde vonden, plompe
spitsvondigheden, beuzelingen van suffende oude wyven en loogenachtige
verzieringen der dichteren'; 't welk hy alles over éénen kam scheert. Hierom betuigt
hy:
Nektar en ambroos zyn droomen;
(Poëzy, Deel I, bl. 775) ‘Bruiloftdicht Imstenraedt’, r. 68 (WB X, p. 694).

hierom noemt hy de hengstebron der dichteren een
gedroomde Hippokreen:
(Poëzy, Deel I, bl. 410) ‘Op het triomferende vierwerck’, r. 38 (WB VIII, p. 721).

en zegt in tegendeel:
Wy drincken op Parnas noch Helikon niet langer.
Dit is ons paerdebron. Hier is geen droom aen vast.
(Poëzy, Deel I, bl. 307) ‘Aen de edele mogende zeeraden t'Enckhuysen’, r. 13-14 (WB IX, p.
396).

Eindelyk, ook den dichtregel van Horatius, aldus door hem vertaald:
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De schilder en poëet ontfingen beide een maght
Van alles te bestaen, wat elk zich dienstig acht;
(Poëzy, Deel II, bl. 595) ‘Uit Horatius dichtkunst’, zo niet in WB. De plaats figureert in de
prozavertaling in WB VII, p. 357, r. 8-9: ‘Schilders en poëten hadden altijt eene gelijcke maght
van alles te durven bestaen’. Zie noot 294.

noemt hy een' poëetschen droom. (Poëzy, Deel I, bl. 631) ‘Bruiloftbed
Hooft-Hellemans’, r. 274 (WB III, p. 166).

§. 18. Dichtönderwerpen zyn gemeenlyk praat
Dichtönderwerpen zyn gemeenlyk praat; want die onderwerpen heeft de poëzy met
het nederig prosa gemeen (§. 1.): en ook dit getuignis geeven de dichters zelven van
hunne vaerzen. Niet slechts Dokter Windmolen is myn waarborg:
Myn heer, 'k ben van een' geest bezeten,
Heel anders als veel prulpoëeten;
Ik kan naauw spreeken buiten maat,
Zulks kan je hooren aan myn praat.
(Het koffyhuis, Kluchtspel, tooneel II) Willem van der Hoeven, toneelspeler en -schrijver: Het
koffyhuis, kluchtspel, bij Izaak Duim, 1734, elfde Toneel, p. 16. KB 851 D 52.

maar ook Pels, die leermeester der poëzy, wyst even deezen grondslag aan, in de
reeds aangehaalde vaerzen:
De stof eens blyspels zal men ligt uit alle hoeken,
Uit avontuurtjes van oude almanakken zoeken; -Zy doet zich honderdmaal van zelf op in de praat:
(Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 50) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1265-1266 en 1271 (zie
noot 45).

en De Decker, daar hy van het gedrag der poëeten spreekt, zegt van hun, dat zy
meer vlyts en arbeid doen,
Om hunnen praat na maat te vormen, als hun doen.
(Lof der geldzucht, bl. 119) De Decker, Lof der geldsucht (daar andere spelling: ‘arbeydt’,
‘praet’, ‘maet’, ‘hunn’).

Zo zegt Antonides:
Maar ik durf geen praat meer wagen,
Want de bruigom wil naar bed.
(Bruiloftsdicht, bl. 128) Antonides, Gedichten, ‘Ter Bruilofte van Dionys vander Schuuren en
Anne Marie Lups’, laatste regels (daar andere spelling: ‘praet’, ‘naer’).
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Zo heet het ook:
my trouw te dienen met uw' raad,
Of te vermaaken met uw aangenaame praat;
(Laurens Bake) Laurens Bake, Heer van Wulverhorst (1650-1702): Mengel-Poëzy, Amsterdam,
bij Pieter Visser en Jan Hartig, 1737: ‘Herders verjaarzang’, p. 94, r. 5-6.KB 760 E 18.

en die praat is de inhoud van een' deftigen herderszang. Even dus:
Maar, schreeuwt men weêr, waar voert uw drift u heenen?
Waarheen met al deze ydle duivepraat?
Gy zyt al mede in een bedurven staat:
Een lierpoëet gaat op gebroke beenen.
(J. van Hoogstraten, Mengelpoëzy, Deel II, bl. 155) Jan van Hoogstraten, Mengel-Poëzy: ‘Gunst,
en tydverzuim, of Lisidas gehekelt en geholpen’.

en dees duivepraat is een gedeelte van een fraai lierdicht.

§. 19. Dichtönderwerpen zyn veeltyds logens
Dichtönderwerpen zyn veeltyds logens, en de dichter, als dichter, is voor zo verre
een logenaar (§. 2.). Iets dichten, of verdichten, is niets anders dan onwaarheden
verhaalen; en het samenstel der poëzy berust op eenen gewettigden grondslag van
fabelen en verdichtselen. Gelyk men echter in de zedeleer' tusschen onwaarheid
spreeken en liegen, en wederom tusschen liegen en liegen, een wezenlyk onderscheid
maakt; gelyk men niet alle logens wraakt en nood- en amptslogens billykt: zo zyn
ook de poëetische logens (mendacia jocosa) die het wezen veeler dichtstoffen
uitmaaken, als geestige noodlogens en amptslogens der poëeten, niet slechts
geoorloofd, maar zelfs loflyk. ‘Il est permis, il est même glorieux à un poëte, de
mentir d'une maniere ingenieuse’ (Manière de bien penser, etc., pag. 9) Dominique
Bouhours (1628-1712): La Manière de bien penser dans les ouvrages de l'esprit,
3me édition, Paris, chez Michel Brunet, 1695, p. 16. Dit zinnetje wordt in de mond
gelegd van de rationele Eudoxe, die spreekt over het fabelachtige in poëzie. KB 1160
G 40..
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-- Het wezen der poëzy brengt de logenkraam dus met zich, naardien zy van de
logenachtige heidenen haaren oorsprongk rekent; want vooral onder de Grieken en
Romeinen vond men groote poëetische logenaars (§. 16.).
De poëzy is gewoon zulke bekende en handtastelyke logens te verhaalen, dat men
'er geenszins door misleid word; men ergert zich niet daarover, maar lagcht 'er slechts
om: zy stoffeert zo bevallig, dat men haare verdichtselen gaarne hoort:
dies veel poëeten abel
Om leeren met geneucht, verzierden meenge fabel.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 666) ‘Toe-eigening van den vernieuden Gulden Winkel’, r. 57-58
(WB I, p. 273).

Het allooi der poëzy is dat der rekenpenningen gelyk; men speelt met beiden, maar
men kan er geen brood voor koopen: en handel en wandel lyden 'er geen schade by,
indien men die drieduits munt alleenlyk kent, en houd voor het gene zy is.
Het liegen is ondertusschen geene volstrekt noodzakelyke eigenschap der poëzy
en der dichters, en dichtönderwerpen zyn slechts veeltyds logens. Onder verlichte en
beschaafde volkeren, vooral ook onder ons, vind men poëzy die de waarheid zelve
is, en dichters die geen schaduw van fictie of verdichting vertoonen (§. 20.). Wyl
echter het leezen van, en wroeten in, logenachtige stoffen gevaarlyk en besmettelyk
is: zo zyn de poëeten ook der beschaafdste natiën, en van
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ons gemeenebest, niet geheel vry van het logenstoffeeren. Althans elk dichter heeft
op zyne hoede te zyn, om niet een verachtlyk en schadelyk mensch te worden (§.
20.).

§. 20. Het dichten kan een schandelyk en verachtlyk bedryf worden
Het dichten kan een schandelyk en verachtlyk bedryf worden, dan, als de dichter in
het stoflyk deel zynen <zyner> vaerzen der waarheid ongetrouw word, onwaarheden
verziert, fabelen dicht, en strafbaare logens smeed. Het is hiertegen dat ik de
kandidaaten der poëzy reeds heb gewaarschouwd (§. 16.). Want indien de dichter in
een' logenaar ontäart, verkeert de schoone taal der goden in snoode taal der duivelen;
en de lieftalige poëzy zelve word tot eene dolle furie misvormd. St. Evremond, van
het dichten spreekende, zegt derhalve, ‘dan eens is het de taal der goden, dan wederom
de taal der dwaezen, en zeldzaam die van een deugdelyk man’ (Mengelwerken, Deel
I, bl. 124) St. Evremond, Mengelwerken, I, p. 124. In St. Evremond, Uitgeleze
Keur-stoffen, staat dit citaat inderdaad op p. 124.. ‘La poësie,’ zegt Monsr. Le Gendre,
‘a répandu la superstition sur la terre, et placé le crime dans le ciel. Elle a été une
source de maximes pernicieuses, et ses charmes ont été un poison dangereux pour
les bonnes moeurs’ (Traité de l'Opinion, Tom. I, pag. 130) Le Gendre, Traité de
l'opinion, I, p. 130. Le Gendre citeert hier ook de woorden van St. Evremond die bij
de vorige noot in het Nederlands worden aangehaald.. En Vondel zong in deeze
betrekking:
Gy moght u liever om gedroomde fablen steuren,
En dolle poëzy, gespeelt op snaer en lier;
Hoe hy zich zelven kon vermommen, als een stier,
Om schoone Europe, in spyt van Sidons kroon, te schaecken,
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Hoe hy om Danaë door hof en koopre daken
Aen goude druppels smolt in haeren zuivren schoot;
Of Ledaes minne in schyn van eene zwaen genoot;
Of Semele in den gloet des blixemstraels verteerde;
Of Ganimedes met het schenckersdom vereerde,
Hem kuste en weder kuste, als hy met eenen lonck
Hem aanloegh, en de schael vol klaeren nektar schonck.
(Salmoneus, bl. 16) Salmoneus, r. 485-496 (WB V, p. 735).

Het schandelyk misbruik van het dichten, 't welk van afgodischen oorsprongk is,
heeft de poëzy over het geheel reeds oudtyds verachtelyk gemaakt, en deed, niet
alleen de eerste Christenen, maar zelfs eenige heidenen, haar verfoeijen en verwerpen.
‘C'est le motif qui porta Platon à bannir de sa republique les poëtes, sans même en
excepter Homere, qui n'a pourtant jamais eu de plus grand admirateur que lui, ni
peut-être de plus fidele imitateur. -- Ce qui révolte Platon contre Homere, c'est ce
que ce poëte rapporte des dieux: leurs querelles, leurs divisions, leurs combats, leurs
blessures, leurs vols, leurs adulteres et leurs excès pour les débauches les plus infâmes:
tous faits selon lui supposés, et qui n'auroient pas dû être mis au grand jour, quand
même ils auroient été vrais’ (Rollin, Manière d'étudier les belles lettres, Tom. I,
pag. 254 &c.) Charles Rollin (1661-1741), De la Manière d'enseigner et d'étudier
les belles lettres par raport à l'esprit et au coeur, Paris, chez la Veuve Etienne, 1740,
p. 215-216. Hoffham heeft een andere editie onder ogen gehad en volgt Rollins
spelling niet precies. KB 3091 B 13-14..
Behalve dat de poëet, door het kwaad gebruik van het dichten, een logenaar, een
afgodendienaar, een heiden, kan worden, word hy ook veeltyds een lofredenaar des
ongeloofs, der ongebondenheid, der ontucht, der dronkenschap; veeltyds een vleijer,
een schimper, een lasteraar, een beul!
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Zo ge iemands naam, of doen, bekend door straatgeruchten,
Ten toon stelt, zo zyn uw verfoeijelyke kluchten
Brandmerken, uw tooneel een openbaar schavot,
en dichter, gy de beul, die geesselt, als gy spot!
(Pels, Dichtkunst, bladz. 23) Pels, Dichtkunst, r. 593-596.

Elk begrypt echter, dat deeze schandvlekken alleenlyk het misbruik van het dichten
aankleeven, en geenszins met de natuur der naakte poëzy verbonden zyn; want ook
in loutere prosa kan men zich aan al deeze gruwelen schuldig maaken. Van den
anderen kant ontbreekt het ons niet aan onberispelyke dichtstukken, die niets dan
waarheid ademen, geen schaduw van afwyking vertoonen, en geheel vry zyn van
alle smetten der verdichting en zedeloosheid; gelyk, by voorbeeld, een aartsvader
Jacob, Joseph, Salomon, Mozes, eene Zuzanna, Ruth, enz. tot loflyke bewyzen kunnen
strekken.

§. 21. Het vaerzenmaaken is een vermaaklyk en schuldeloos bedryf
Het vaerzenmaaken is een vermaaklyk en schuldeloos bedryf. ‘La versification,’ zegt
Rollin, ‘est d'un grand usage, pour se délasser l'esprit par un honnête et ingenieux
amusement’ (Manière d'étudier les belles lettres, Tom. I, pag. 294) Rollin, De la
Manière d'enseigner, p. 240.. En zeker, indien het abstracte dichten reeds eene
uitspanning voor den geest is (§. 15.), zo is het vaerzenmaaken ondanks deszelfs
moeijelykheid, een ongelyk edeler vermaak. ‘Verzen maaken of dezelve hooren
leezen of opzeggen, is een vermaak voor alle menschen, die geen gebrek van
aandoenlykheid in hun gestel hebben. Daar
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zyn weinige jonge lieden, die niet wel eens verzen gemaakt hebben; daar zyn geene
volkjes van wilden in Amerika of in Afrika, geene barbaarsche volkeren in Asia,
geene beschaafde natie in Europa, die hunne digtkonst en digters niet hebben’ (De
Rhapsodist, Deel II, bl. 395) De Rhapsodist, ‘Verhandeling over de Land-Gedigten’
(met geringe spellingswijzigingen)..
En daar elk vermaak, naar maate van deszelfs schuldeloosheid edel is: zo is het
vaerzenmaaken op zich zelf het edelste vermaak. Want zo verachtlyk, ja schandelyk,
het dichten in den eigenlyksten verstande kan worden (§. 20.); zo loflyk en onschuldig
blyft altyd het vaerzenmaaken. De dichter moge zich aan veelerleije overtreedingen
schuldig maaken; de vaerzenmaaker blyft steeds onnozel. De dichter moge liegen
dat hem de hairen te bergen ryzen; de vaerzenmaaken <vaerzenmaaker> blyft altyd
waarachtig. De inhoud der vaerzen zy louter fabelwerk; elk rym blyft een waar woord.
Plato derhalve, die de poëzy uit zyn gemeenebest verbande (§. 20.), verstond
daaronder alleenlyk het dichten in abstracto, den prosaïschen of stoffelyken inhoud
der vaerzen, voor zo verre hy het kroost is der vinding, der verbeelding, der
nabootsing, der verziering, en dus der onwaarheid; want, gelyk Du Bos te recht
aanmerkt, ‘dat gedeelte der dichtkunst, 't welk de samenvoeging van het vaers en het
waarneemen van de maat betreft, of het geene wy de beryming heeten, duldde hy
volkomen in zyne republiek’ (Oordeelkundige Aanmerkingen, Deel I, bl. 47) Du
Bos, Oordeelkundige aanmerkingen: ‘want voor 't overige, duldt hy weder in zyn
Republyk een ander gedeelte der Dichtkunst, naamelyk dat de zaamenvoeginge van
het vaars, en het waarneemen van de maat betreft; het geen men dikwyls de beryminge
heet’.. Plato veroordeelde dan het dichten, als een

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

44
gevaarlyk bedryf, maar keurde het vaerzenmaaken goed, als eene onschuldige en
fraaije kunst. En ten tyde van Plato rymde men niet eens. Zo de oude man onder ons
nog leefde, hy zoude onze republiek zonder schroom tot de zyne kunnen maaken:
En Plato moght wel roemen op 't geluck
Der Staten, enz.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 205) ‘Danckoffer aen Koningin Kristine’, r. 73-74 (WB V, p. 470).

§. 22. De vaerzen zyn het kunstigste en wezenlykste deel der poëzy
De vaerzen zyn het kunstigste en wezenlykste deel der poëzy; want zy zyn het, die
het prosa tot poëzy herscheppen. Voltaire betuigt, dat alle kunstgreepen van een'
dichter in het maaken van schoone vaerzen moeten bestaan: ‘Toute la politique d'un
poëte doit être de faire des beaux vers’ (Préface de La Henriade) In O. R. Taylor's
kritische uitgave van Voltaire's Henriade, Genève, Institut et Musée Voltaire, 1970,
staat de door Koning Frederik de Grote geschreven ‘Préface’ op p. 352-363. De
aangehaalde zin, die daar wel in zou passen, is echter niet getraceerd.. Trublet zegt:
‘Le principal mérite d'un poëte est d'être versificateur’ (Essais de litter. & de morale,
Tom. IV, pag. 195) Trublet, Essais de littérature et de morale, IV, p. 224.. En Buffier,
na de natuur der poëzy wél overwogen te hebben, besluit: ‘Il resultera de ces
reflexions, que la fiction est moins essentielle à la poësie, que la versification; puisqu'il
se trouve beaucoup plus d'ocasions, où nous refusons le nom de poëme à des ouvrages
sans versification, qu'à des ouvrages sans fiction’ (Traité philosophique et pratique
de poësie, Part. I, Chap. II, 9) Buffier, Suite de la grammaire, II, bl 9. Niet getraceerd,
zie noot 20..
Men heeft op deeze stelling te letten, naardien zy de valsche begrippen van
waanwyze kritieken wederlegt. Want men vind 'er, die de vaerzen niet voor het
kunstigste noch wezenlykste deel der
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poëzy willen laaten gelden; die beweeren, dat vinding, oorsprongklykheid, adel,
verhevenheid, bevalligheid, kracht, vuur, en wat niet al meer, in de dichtstoffe, het
wezenlykste en kunstigste deel der waare poëzy uitmaaken; dat vaerzen de dichtstoffe
meerder luister kunnen byzetten, maar dat die gedachten, ook maat- en rymloos,
geenszins nalaaten te blyven wat ze zyn: en dat, in tegendeel, vaerzen naar den eisch,
indien ze die hoofdstoffen der waare poëzy missen, hoe kunstig, vloeijend en
welluidend ze zyn mogen, geen' anderen naam dan zoete rymery verdienen. Met één
woord, deeze grillige dweepers bepaalen de waare kunst niet aan de vaerzen, maar
aan de prosaïsche stoffe die ze bevatten. Doch die averechtsche oordeelaars, welke
de poëzy en het prosa ten eenemaale onderéén verwarren, zyn door het reeds gezegde
overvloedig wederlegd, en zullen in het vervolg deezer proeve nog dikmaals
beschaamd worden.
Naardien de vaerzen het kunstigste en wezenlykste deel der poëzy uitmaaken, zo
staat hunne beoordeling alleen aan den rechterstoel der kunstkenneren en fraaije
geesten (§. 60.); gelyk het prosa, en dus de dichtstoffe der vaerzen (§. 12.), der
beoordeeling van het gantsche publiek ten doel staat. Wanneer derhalve, gelyk bekend
is, Malherbe, Moliere , Cats , Hooft , hunne poëetische werken geheel karsversch
aan hunne keukenmeiden hebben voorgeleezen, zo kunnen zy geen
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ander oogmerk gehad hebben, dan dat die muuzen alleen den prosaïschen inhoud
der vaerzen zouden beoordeelen; want de kritiek der vaerzen, als loutere vaerzen, is
zeker boven het bereik der keuken.

§. 23. Trant en rym vormen het wezen der vaerzen
Trant en rym vormen het wezen der vaerzen. ‘De kadans of trant van een vaars,’ zegt
Du Bos , ‘bestaat in een achtereenvolging, beurt om beurt, van lange en korte
lettergreepen, volgens een zekere evenredigheid bepaald zynde’ (Oordeelk.
Aanmerkingen, enz., Deel I, bl. 354) Du Bos, Oordeelkundige aanmerkingen (anders
in het origineel: ‘achtereenvolging beurt, om beurt’).. En het rym -- wien is zulks
onbekend?
Een zelfde klank op eene of meerder lettergreepen
In 't eind van 't vaers heet rym.
(Pels, Dichtkunst, bl. 5) Pels, Dichtkunst, r. 109-110.

Daar wy van den trant en het rym breeder staan te handelen, zullen we hier alleen
aanmerken, dat die beide deelen het wezen van alle vaerzen even zodanig vormen,
als ligchaam en ziel den mensch uitmaaken. ‘De zaamenstelling onzer Nederduitsche
vaarzen zou men konnen zeggen, onder anderen, aan vier regels onderworpen te zyn.
Eerst moeten onze vaarzen uit een bepaald getal lettergreepen zyn zaamengevoegd,
naar dat de soort der vaarzen zyn mogen. Ten tweeden moeten onze vaarzen van
vier, vyf, of zes voeten een ruste, op zyn behoorlyke plaats hebben. Ten derden
moeten wy het zaamenlopen der lettergrepen, die de
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aangenaamheid van 't gehoor bederven, voorkomen. En eindelyk moet men rymen’
(Du Bos, Oordeelk. Aanmerk. Deel I, bl. 341) Du Bos, Oordeelkundige
Aanmerkingen I. Het ‘Nederduitsch’ is hier kennelijk een van de toevoegingen die
in de titel worden aangekondigd, zie noot 2.. Men kan derhalve, niet ongevoeglyk,
elk goed vaers als een' welgemaakt' edelman aanmerken. Vooreerst moet zyn ligchaam
uit de verëischte vaste en vloeijende deelen zyn saamgesteld; dan moet dat ligchaam,
(dat zelden vier, meest vyf, ten hoogsten zes voeten lang is) eene behoorlyke
evenredigheid in alle leden bezitten en gezond zyn; daarna moeten alle deelen des
ligchaams, naar de regels der scherm-, dans- en rydkunst, bevalligst zich vertoonen;
en eindelyk moet eene edele ziel in dat ligchaam huisvesten.
Den trant en het rym in vaerzen vloeijend en welluidend te verbinden, is geene
geringe kunst; hun band is zo subtiel als die van ligchaam en ziel. Indien ook de trant
de lettergreepen der voeten, als zo veele leden van het vaers, juist aanéénkoppelt,
sammelt het weêrbarstig rym veeltyds, eer het volgen wil; en men zou, op de
betrekking van den trant tot het rym, Vondels vaers kunnen toepassen:
De koppelaarster trekt de sammelaarster voort.
(Ovidius Herschepp., bl. 318) Ovidius' Herscheppinge X, r. 652 (WB VII, p. 765).

§. 24. De trant is het ligchaam der vaerzen
De trant is het ligchaam der vaerzen. Hoewel de vaerstrant eigenlyk den gang of de
melodie uitdrukt, waardoor het vaers geschikt word om gezongen te kunnen worden
(§. 5.), en Pels het
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woord ook in deezen zin opvat, wanneer hy zegt:
De trant bestaat by ons alleenlyk in de toon,
En alle vaerzen zyn in 't Nederduitsch gewoon
Op eenerleije wyz' van trant, of dans te weezen,
(Dichtkunst, bl. 7) Pels, Dichtkunst, r. 175-177.

zo kunnen echter alle de verscheidene benaamingen der werktuiglyke kunstdeelen
van een vaers, welke men by de meesters ontmoet, als maat, voet, toon, klank, snede,
rust, kadans, numerus, metrum, enz, (het rym slechts uitgenomen) zeer gevoeglyk
met één woord onder trant begreepen worden; want alle die deelen veréénigen zich
in den vaerstrant, en maaken, als onderhoorige leden, in denzelven één ligchaam uit.
Het woord Melos, vanwaar melodie, zegt in 't Grieksch eigenlyk een lid, en heeft
dus betrekking tot een ligchaam. Het is met den trant gelegen, als met de lier; die
tevens het lichaam, en tevens het geluid of muziek van dat speeltuig uitdrukt.
Te onrecht word de trant veeltyds slechts de maat genaamd, die wel een zeer
wezenlyk deel daarvan, maar geenszins de vaerstrantzelf en geheel is.
Spotters vergelyken den trant met Prokrustes yzeren bedstede, en zeggen, dat de
poëet met zyne vaerzen moete te werk gaan, gelyk die wreedaart met zyne gasten.
Men weet, de tiran Prokrustes rekte zyne gasten, indien ze korter waren dan zyn bed,
naar de lengte van het
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zelve langer uit; en hen, die langer dan zyn yzeren bed waren, maakte hy korter.
Maar men zal die vergelyking een weinig gedwongen vinden.
Hoe het zy, daar de trant het ligchaam der vaerzen uitmaakt, kan men van elk vaers
zeggen:
Het heeft zyn middenlyf, zyne armen, voeten, hooft,
En schouders, elck om 't netst. Het heeft zyn ingewanden,
Elck lidt, elck ingewant zyn ampt, gebruick en standen.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 237) ‘Inwydinge van het stadthuys’, r. 652-654 (WB V, p. 882).

Men neeme het rym alleenlyk uit; want, (indien het geoorloofd is in Vondels vaers
één woord te veranderen:
Het rym is hier de ziel: al 't ander is het lyf.
(Poëzy, Deel II, bl. 304) ‘Byschriften op steden: Poictiers’, (deze afwijking van het
oorspronkelijke ‘Poictiers dat is de ziel’ is de enige betekenisverandering die Hoffham in al
zijn bijna 700 citaten heeft toegepast), r. 4 (WB X, p. 74).

§. 25. Het rym is de ziel van een vaers
Het rym is de ziel van een vaers. Gelyk wy gezien hebben, dat de trant het ligchaam
van een vaers uitmaakt (§. 24.), zo is het rym de ziel, die dat ligchaam gevoel en
leven schenkt. Het veelbetekenend woord Rhythmus, vanwaar ons Rym afstamt, zegt
eigenlyk harmonie; die treffendste omschryving der ziel. Want Pythagoras, Plato,
Philolaüs Pythagoras, Grieks wijsgeer en mathematicus (6de eeuw v. Chr.); Plato,
Grieks wijsgeer (427-347 v. Chr.); Philolaos, aanhanger van Pythagoras (5de eeuw
v. Chr.)., en andere oude wysgeeren, bepaalden de ziel, eene loutere harmonie te
zyn.
Men kan niet dichten, zonder vaerzen te maaken; en men kan geene vaerzen
maaken, zonder te rymen. Het rym is dus de kroon der poëzy, en de ziel van elk
vaers. En gelyk de ziel denkt, of gedachten baart, even zo baart het rym
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dichtgedachten (§. 83.). Het eene rym teelt het andere, en aldus worden vaerzen
geboren. De minste inval, ik zal niet zeggen hartstocht, heeft slechts een rymwoord
aan de hand te geeven, zo brengt de weêrklank straks een' tweeden rym voor den
geest; en onmiddellyk zyn twee vaerzen in gereedheid. Met alle de volgende vaerzen
gaat het even zo; en men bemerkt by elken regel, dat het rym, nopens den vaerstrant,
gelyk de ziel nopens het ligchaam, levendig, vlug en werkzaam is.
Om zich van deeze waarheid ten eenemaal te overtuigen, leeze men Rabeners
Bewys der onontbeerlijkheid van het rym, enz. Gottlieb Wilhelm Rabener
(1714-1771), bijgenaamd ‘Der Spötter aus Sachsen’. Als Verzameling van
hekelschriften werd zijn werk in vier delen vertaald, Amsterdam, bij Pieter Meijer,
1763-1767. Deel II dateert van 1765 en daarin staat: ‘Bewijs dat het rym in de
Duitsche dichtkunst niet kan ontbeerd worden’. UBL 2435 D 22-24., of wel Nomsz
navolging; waar het onder anderen heet:
Wreekt, muzen, u en ons! Dat uwe gramschap blyk'! --Beschermt het dierbaar rym, de ziel van onze zangen!
(Mengelwerken, bladz. 186) Nomsz, Mengelwerken, Amsterdam, erven David Klippink, 1782.
In de afdeling ‘Hekelschriften’: ‘Bewijs dat het rym in de Duitsche dichtkunst niet kan ontbeerd
worden, gevolgd naar het Hoogduitsch van Rabener’, p. 183-190. UBL 1206 B 19.

en laager:
Dit alles komt van 't rym, de ziel van onze zangen!
(Bladz. 187)

en aan het einde:
Elk zal met my gewis
Erkennen dat het rym de ziel der dichtkunst is.
(Bladz. 190)

Rymlooze vaerzen, (indien 'er vaerzen zonder rymen kunnen bestaan) zyn derhalve
als ziellooze vaerzen aan te merken (§. 77.). In tegendeel kan men, in kas van vaerzen,
de woorden berymd en bezield, als ten eenemaale gelykluidend, willekeurig
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verwisselen. Voor het overige behoort het rym, als ziel, tot de bovennatuurkunde der
poëzy.
Voor het rym zorgen, is dan voor de ziel van 't vaers zorgen; en men ziet hoe
noodwendig zulks zy. Huydecoper, weliswaar, in zyne Proeve van taal- en
dichtkunde Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde, p. 103, in een noot bij
Ovidius' Herscheppinge II, r. 81: ‘Dit is den zin bederven om het rym goed te
maaken’., berispt den grooten Vondel meermaals, dat hy den zin zyner vaerzen
bederft, alleen om het rym goed te maaken; en onder anderen verklaart hy bladz. 103
zulks ronduit: ook is het niet te loogchenen, dat veelen onzer poëeten Vondel hierin
navolgen. Maar, de zaak wel overwoogen zynde, men heeft onrecht om Vondel en
zyne navolgers op dit punt te berispen: want den zin der vaerzen te bederven, om het
rym goed te maaken, heet niets anders, dan het ligchaam afbreuk te doen om voor
de ziel te zorgen; het welk, gelyk elk weet, eene zeer wezenlyke zedelyke pligt is.

§. 26. De maat is de pols van een vaers
De maat is de pols van een vaers; want gelyk de pols het leven en de gezondheid
van het menschlyk lichaam aanwyst, zo vertoont de maat de wel- of kwalyk
gesteldheid van een vaers: en de dichter raadpleegt ten dien einde de maat, gelyk de
arts den pols. Ook is de maat zo natuurlyk en onafscheidelyk met den vaerstrant
verbonden, dat men in prosa, of maatloos, geene gedichten kan schryven; gelyk men
geen leevend althans gezond ligchaam ontmoet, waaraan de
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polsslag mangelt. Men hoore hieromtrent het oordeel van Antonides, als geneesheer
en dichter; dus zingt hy:
Een bange koorts, die ongevoelig aen quam naderen,
Joeg 't ziedend bloet te post, of stremde 't weer in d'aderen;
En, danssende in den pols op mateloozen trant,
Won op de geesten en het lichaam d'overhant.
(Mengeldichten, bladz. 297) Antonides, Gedichten, ‘Dankzegging’, r. 5-6.

En gelyk de oude Grieksche arts Herophiles de geheele geneeskunde op de
naauwkeurige kennis van den pols bouwde,‘il vouloit qu'on fût musicien et géométre,
pour se connoitre parfaitement au poulx, pour en entendre la cadence, et en savoir
la mesure, selon les âges et les maladies’ (Traité de l'Opinion, Tom. 1, pag. 581)
Le Gendre, Traité de l'opinion (spellingsvarianten: ‘musicien, & géométre’,
‘sçavoir’).; even zo heeft reeds Jubal het fondament der muziek, en dus ook van het
vaerzenmaaken (§. 56.), op de maat gegrondvest:
't Vernuft van Jubal boude
Op 't gadeslaen van klank
En maet, het lieflyk maetgezangk,
Dat zich, vol geest, ontvoude.
(Vondel, Noah, bladz. 17) Noah, r. 535-538 (WB X, p. 417).

Voor het overige bestaat de maat, als polsslag, alom in de natuur; en de dichters
zelven weiden daarover meermaalen uit, by voorbeeld:
Schoon alle hemelen en heldre starretranssen
Doorgaens op eene maet ten reie gaen, en danssen enz.
Vondel, Bespiegelingen, bladz. 124) Bespiegelingen van Godt en godtsdienst III, r. 1393-1394
(WB IX, p. 559).
--- op 't goddelyk gezang
Der heem'len, die op maet, gestadig gaen hun' gang,
En danssen --(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 661) ‘De feest van H. Bentes en Katherina Baek’, r. 101-103 (WB
III, p. 787).
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'k Zie luisteren naar uw maet bosch, bron en beek, en boom.
(bl. 637) ‘Bruiloftbed Hooft-Hellemans’, r. 447 (WB III, p. 172).
't Geboomte ruischt op maat, gelyk de zilvre vlieten.
(K. Lescailje)
By 't vrolyk ruischen van deez' zilvre waterval
Die reeds u voorzingt, en de maat wyst aan uw snaaren. Katharyne Lescailje (1649-1711),
Tooneel- en mengelpoëzy, Amsterdam, bij Lescailje en Rank, 3 dln, 1731: ‘Daphnes Harderszang
op de Vrede’, Deel I, p. 7, r. 13. Het eropvolgende citaat past in Lescailje's poëzie, maar is niet
gelocaliseerd. KB 759 B 10.

Men erkent uit dit alles, dat de maat een zeer voornaam deel van het vaers is. De
vaerzenmaaker handelt, by het waarneemen derzelve, alzins als een wysgeer, en men
kan Antonides vaers op hem toepassen:
Een wyze laet zyn voet de maet niet overtreden.
(Trazil, bl. 9) Antonides, Trazil of overrompeld Sina in zijn Gedichten.

en nopens vaerzen, zo wel als staatszaaken, geld het oordeel:
't Is kunst, de tyt en maet te treffen fix en net.
(Vondel, Batavische Gebroeders, bl. 34) Batavische gebroeders, r. 873 (WB IX, p. 932).

§. 27. De hoeveelheid der voeten karakteriseert een vaers
De hoeveelheid der voeten karakteriseert een vaers; want
-- 't verschil van onze vaerzen moeten
Wy leren kennen uit de veelheid van de voeten.
(Pels, Dichtkunst, bl. 8) Pels, Dichtkunst, r. 185-186.

Ieder vaersregel bestaat uit eene zekere kwantiteit voeten, en elk voet uit twee
lettergreepen. Men verdeelt onze Neêrduitsche vaerzen, ten aanzien hunner prosodie
of muziek, in twee klassen, te weeten in jambische en trochaïsche vaerzen, volgens
de oude heidensche benaaming; hoewel de liefhebbers van deeze onderscheiding
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gemeenlyk niets weeten. Jambische vaerzen zyn de alom bekenden, en schier
algemeen geprivilegeerden, welke uit voeten bestaan, waarvan de eerste greep altoos
kort en de laatste lang is; gelyk
Hoe zoet is 't daar de vrindschap woont, enz.

Trochaïsche vaerzen, daar en tegen, bestaan uit voeten, waarvan de eerste greep
geregeld lang en de laatste kort is; als
Geef een aalmoes voor een' blinden, enz.

Regelmaatige jambische vaerzen (want slechts van deezen zal ik altyd stilzwygend
spreeken) hebben gewoonlyk niet meerder dan zes voeten; zy kunnen echter hunne
voeten verminderen, totdat zy zich in snikken (§. 69.) verliezen. Vaerzen van zeven
voeten zyn zeldzaam, hoewel men ze vind; by voorbeeld:
ô Wacht u, wacht u wel voor hem die Godt getekent heeft.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 631) ‘Bruiloftbed Hooft-Hellemans’, r. 264 (WB III, p. 165).
De Tarentyn houd, door de kracht der jaren, rustig aan.
(Feitama, Telemachus, bl. 371) Feitama, Telemachus, p. 371.

Daar elk voet uit twee lettergreepen bestaat, zo tellen de zesvoetige vaerzen 12
greepen, de vyfvoetigen 10 greepen, en zo voort. Deeze evengreepige vaerzen worden
manlyk genaamd: de vrouwlyken zyn onëven, en hebben allen één' greep meer,
naardien de vrouwen ééne rib meer dan de mannen bezitten; en ook hier heet het:
Honneur aux dames! Het rym, 't welk de manlyke
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vaerzen sluit, word gezegd te staan: doch dat aan het einde der vrouwlyke vaerzen
noemt men sleepend. Manlyke vaerzen van vyfdhalf' voet, hebben 7, van vierdhalf'
voet, alleenlyk 5 greepen, enz.
om dat 'er een der leden,
Of eene halve voet, vooraan is afgesneeden;
(Pels, Dichtk., bl. 9) Pels, Dichtkunst, r. 217-218.

dit echter zyn geen jambische, maar trochaïsche vaerzen.
Zesvoetige vaerzen heeten heldenvaerzen, wyl ze uit hoofde hunner majesteit tot
het heldendicht vooral gebruikt worden (§. 32.); ook noemt men hen Alexandrynsche
vaerzen, wyl Alexander een groot held is geweest. Zy zyn onafscheidelyk van den
‘zoogenoemden Hollandschen Heldentoon,
Pho, pha, tra, la, la, la, wilt myne kracht bestieren,
fa, foe, pief, poef, pi, pa, tra, le, la, la, la, lieren.’
(M. Corver, Tooneelaantekeningen enz. bl. 159) Marten Corver (1727-1793),
Tooneel-Aantekeningen, vervat in een omstandigen Brief aan den Schryver van het Leven van
Jan Punt, geplaatst in het Leven van eenige beroemde Nederlandsche mannen en vrouwen,
Leyden, by Cornelis Heyligert, 1786 (dus voor Hoffham heel recent). KB 308 E 12.

Vyfvoetige vaerzen zyn echter niet minder deftig (§. 32.), en Vondel, die ze meermaals
tot het hoogdravende bezigde, houd met Ronsard hen ‘beter van zenuwen voorzien
en gesteven, dan d'Alexandrynsche, van twalef en dertien lettergreepen’. (Bericht
voor Jephta) ‘Berecht voor Jephta,’ (WB VIII, p. 778, r. 149-150).
Viervoetsche vaerzen voorts, waarin geen sneê met allen
Vereischt wordt, zullen ons gemeenlyk welgevallen
Op alle stoffen in een kort gedicht bevat;
(Pels, Dichtkunst, bl. 8. enz.) Pels, Dichtkunst, r. 209-211.

Men leeze, zo wel omtrent de kenmerken der
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overige vaerssoorten, als nopens alle verdere werktuiglyke kunstdeelen van een vaers,
vooral de nuttige lessen van den behulpzaamen Pels; die, als een tweede Edipus, het
raadsel van den Sfinx volkomen oplost en ontwart.

§. 28. Een rist vaerzen heet men een koeplet of strophe
Een rist vaerzen heet men een koeplet of strophe. Want men rygt de vaerzen dikmaals
aan risten, om hen dies te bekwaamer ten zang te maaken; gelyk alle liederen, hoe
genaamd, uit gelyke vaersristen of koepletten bestaan. Zy worden willekeurig, maar
met smaak en kunst, aanééngehecht; en
men rymt die over 's hands,
Of na malkander, zo als ieder wil bykans.
(Pels, Dichtkunst, bladz. 8) Pels, Dichtkunst, r. 199-200.

Zie hier een paar voorbeelden van vaersristen:
Nou iens van 't looze Reintje
Gezongen dat het klinkt;
Daer Nikkertje en Haintje
De wellekomst op drinkt,
Nou dat schalke diefje slinkt.
Hoe is 't benart!
Hoe hangt zyn start,
Nou zyn pooten zyn verminkt.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 426) ‘Sprookje van Reintje de Vos’, r. 1-8 (WB III, p. 111: variant:
‘stinkt’ in plaats van ‘slinkt’).

en
Kom hier, o goelyk meisje.
Gy ziet de velden groenen.
Vergun me slechts een reisje
Dat ik uw mont magh zoenen,
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En Uw wangen
Uit lust en verlangen.
Ay, koom wat nader:
Want uwe moeder
En was niet vroeder.
Zy kuste vader.
(Bladz. 457) ‘Ander: Koridon’, (WB X, p. 188: varianten: ‘Reisje,’; op één regel: ‘En Uw
Wangen, uit lust en verlangen’).

Men heeft, by het maaken van vaersristen, alleenlyk daarop te letten, dat ze, hoe veel
ook in aantal, allen volmaakt éénen leest vertoonen, en, voor zo verre ze samen
behooren, op éénerlei melodie kunnen gezongen worden; want de trant dier risten
bepaalt haare zangwyze, en uit dien hoofde zong A. de Haen:
Gy ziet wel aan den trant
Kwant!
De wys met goed verstand;
In 't Bybelsch Liedeboekje
Of 't Harpje, welbekend;
Daar vind men jend
Dees vois geprent;
Gy zult ze ook vinden, zoekje
Slechts van 't begin naar 't end.
(Mengeldichten, bladz. 371) Abraham de Haen (1707-1748), Herderszangen en Mengeldichten,
Amsterdam, by Theodorus Crajenschot, 1751: ‘Aan den Heere Cornelis Pronk ter gelegenheid
van zyn ed. verjaardag’. KB 3094 E 19.

De vaersristen maaken het wezenlykst deel der lierzangen uit; ook zyn ze tot
alleenspraaken, en gelegenheidsdichten van allerlei slag, zeer eigenaartig te gebruiken.

§. 29. Een schakel van vaersristen heet een lierdicht of ode
Een schakel van vaersristen heet een lierdicht of ode. Men zingt daarin wat men wil;
echter hoe raazender dingen, hoe beter.
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Zyn teugelvrye styl draaft veeltyds buiten 't spoor.
Een fraai ontschikt tafreel gaat hier voor kunstgreep door.
(Göbel, Dichtkunde, bl. 15) Gobels, Dichtkunde, II, r. 71-72: ‘Zyn teugelvryë Styl draaft
veeltyds buiten 't Spoor. / Een fraai ontschikt Taf'reel gaat hier voor Kunstgreep dóór’.

Minder dan vier, en meerder dan twaalf rymregels pleegt een odenrist niet te hebben.
Vyfvoetige vaerzen worden het meest tot lierzangen gebruikt, hoewel vier- en
zesvoetigen zich somtyds daarmede vermengen; want het willekeurig over's hands
rymen is hen eigen. Men kan op alle psalmwyzen lierzangen maaken (§. 32.); en in
Vondels drie boeken Lierdichten zyn daarvan ontelbaare voorbeelden: zo ook heeft
hy, onder anderen, zyn' Zegezang op Psalm 9, zyn Lyckoffer van Maegdeburgh
op Ps. 8, zyne Scheepskroon op Ps. 42, zyne Vrye Zeevaert op Ps. 140, zynenTriomf
over Funen op Ps. 66, zyne Havenschendery op Ps. 63, zynen Zeetriomf der vrye
Nederlanden op Ps. 77 gezongen (Men zie zyne Zegezangen ‘Zegezang ter eere
van Frederik Hendrik, Boschdwinger, Wezelwinner’, (WB III, p. 264-285); ‘Lyckoffer
van Maeghdenburgh’, (WB III, p. 357-366); ‘Scheepskroon’, (WB V, p. 569-573);
‘Vrye Zeevaert’, (WB V, p. 567-568); ‘Triomf over Funen’, (WB VIII, p. 764-765);
‘Havenschendery’, (WB X, p. 184-185); ‘Zeetriomf der vrye Nederlanden’, (WB X,
p. 206-208). In Poëzy I (1682) staan deze gedichten bij elkaar op p. 29-83.). Zeer
veel oden worden echter ook op geheel nieuwe en eigene zangvoisen vervaardigd.
Het lierdicht voert zynen naam naar de lier, welke oudtyds dien zang steeds pleegde
te begeleiden, en was aan Apollo en de zanggodin Polyhymnia in 't byzonder
toegewyd:
Wie kent u niet, die u zoo zoet hoort queelen?
Uw lief gezang, ô Polyhymnia!
Kon 't keurig oor des Venuzyners streelen:
Hy volgde eertyds uw tedre klanken na.
De godtheit, door wier licht ik werdt bescheenen,
Gewaerdigt zich my thans uw lier te leenen,
Waarmede ik heb den Helikon gelooft:
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En deede ik zulks met leevendige straelen,
Kom, kuische nimf, kom dan myn vlyt betaelen,
En vlecht een' krans van lauwren om myn hoofdt.
(Nederduitsche Mengeldichten, bl. 351) Nieuwe verzameling der Nederduitsche
Mengelgedichten, Amsterdam, bij Willem Barents, 1727, p. 347-351: (anoniem), ‘Helikon,
Lierzang’ (uit het Fransche van den Heer De la Motte). KB 841 D 21.

Anderen nogthans eigenen het lierdicht aan Terpsichoré toe; en de schouwburg zegt
derhalve tot Apollo:
ô Vorst der dichtren, die de lier zo vlug hanteert,
Dat gy Terpsichoré hebt in die kunst volleerd!
(Juichende Schouwburg, bladz. 12) Pater, De juichende schouwburg, p. 12.

waartegen Apollo den schouwburg verzekert:
Ook zal Terpsichoré uw vlyt naar eisch bekroonen;
U met haar lierdicht in de alleenspraak bystand toonen.
(bladz. 17) Pater, De juichende schouwburg, p. 17.

Maar de poëeten liggen met de muuzen meermaals in de war. Hoe het zy, Vondel,
van Orpheus spreekende, noemt hem een' Lierman:
midlerwyl de lierman zich van vrouwen
en haeren ommegang uit droefheit bleef onthouwen;
(Ovidius Herschepping, bl. 302) Ovidius' Herscheppinge X, r. 117-118 (WB VII, p. 747).

en laager:
Nu randen ze van toren
Met bloênde vuisten zelf den vroomen lierman aen;
(Bladz. 332) Ovidius' Herscheppinge XI, r. 28-29 (WB VII, p. 781).

even dus noemt Vondel Horatius:
Myn lierman liert wel zoo.
(Poëzy, Deel I, bl. 631) ‘Bruiloftbed Hooft-Hellemans’, r. 272 (WB III, p. 166).

Men kan derhalve, by overdragt, ook lieren voor zingen zeggen; by voorbeeld:
'k Zal Priaams heldenlof en edele oorlog lieren;
(Pels, Dichtk., bl. 12) Pels, Dichtkunst, r. 321.
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of:
'k zal Mozes, Amrams zoon en zyne wondren lieren.
(N. Versteeg, Mozes, bl. 1) Nicolaes Versteeg (1700-1773, Rotterdams koopman), Mozes in
twaelf boeken, Rotterdam, bij Smithoff en Arrenberg, 1771, p. 1. De eerste regel in deze uitgave
luidt: ‘'k Zal Mozes, Amrams Zoon en zijne wondren zingen’, dus niet: ‘lieren’. KB 3117 C 1.

Jammer is het, dat het accompagnement der lier by de oden, onder ons, buiten zwang
is geraakt. En ook de vocaal- en instrumentaalmuziek der zwervende Savooijaarden
geeft ons slechts een onvolkomen denkbeeld van de lierzangen der ouden.

§. 30. Een samenhang van vaerzen heet een dichtstuk
Een samenhang van vaerzen heet een dichtstuk. Is de inhoud dier vaerzen
hoogdraavend, brommend, wydloopig, en groeijen de zangen daarin tot boeken aan,
zo noemt men dat dichtstuk een heldendicht. Dichtstukken in samenspraaken en
tooneelen, waarin gevryd, gevloekt, gehuild, gevochten en gemoord word, heet men
treurspellen; andere diergelyken, waarin gekoppeld, bedrogen, begekt en gelagchen
word, noemt men bly- of kluchtspellen. Doet men deftige lieden in vaerzen
korrespondeeren, zo bevat hun kopyboek heldenbrieven. Laat men herders, visschers
of kruijers samenspreeken, zo heet men die dichtstukken natuurlykerwyze herders-,
visschers- of kruijerszangen. Zucht en kermt men op zyn eigen hand, zo levert men
een klaagdicht. Schimpt men, zo levert men een satire. Verhaalt men logens by
uitneemendheid, zo heeft men eene fabel. Zingt men by de echtkoets van een paar
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nieuwgetrouwden, by de wieg van een pasgeboren wicht, by de taart of by het lyk
van een' vrind, zo heeft men huwelyks-, geboorte-, verjaar - of lykdichten, en zo
voorts; en alle gelegenheidsvaerzen maaken dus verscheidene dichtstukken uit.
Willekeurige kleinigheden en poëetische snuisteryën worden, naarmaate haarer
beknoptheid, snel- of puntdichten genoemd; en hiertoe zyn ook de byschriften,
tyddichten, letterkeeren, leverrymen (§. 70.), enz. betreklyk: of die kleinigheden
draagen naarmaate van haar' byzonderen vorm, den naam van sonnetten, rondeelen,
baladen, madrigals, kreeftdichten, rikkerakken, enz. (§. 31.). Raazende onderwerpen,
moord en brand, drukt men best in oden of lierzangen uit (§. 29.).
Hoe menigerlei de soorten der dichtstukken zyn mogen, zo worden ze echter alle
gantsch eenvouwdig gevormd door een' samenhang van vaerzen; van de heldendichten
naar Swifts recept aan (§. 10.), tot de vroedvrouwdichten inkluis, diergelyken de
vroedgodin Lucina maakte. (Men zie Vondels Herschepp. van Ovidius, bladz. 320,
vergeleeken met bl. 276) Ovidius' Herscheppinge X, r. 721 (WB VII, p. 767: ‘en
mompelt vroetvroudichten’ (zie noot 517)..
Het regelmaatig samenvoegen van vaerzen tot een dichtstuk, of het geene men
dichten enz. noemt (§. 71.), wordt ook wel samenflanssen, aanéénlymen, enz.
geheeten. By voorbeeld: ‘Met dit alles, indien men slechts achtgeeve, dat het
rymwoord achter aan den regel komt,
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en dat het wat gemaklyk voortrolt, kan men thans een tooneelstuk saamenflanssen’
(Mengelstoffen, Deel III, bl. 104) Verzameling van ernstige en boertige mengelstoffen
in dicht en ondicht, III, p. 104..
'k Mag op 't verjaren van een' vriend,
Die met een Dichtstukje is gediend,
Wat woorden zonder pit somwyl te samen flanssen.
(Dichtlievende verlustigingen van Miditando Fulgeno, bl. 118) In Hoffhams noot staan twee
drukfouten. Het gaat om de Dichtlievende verlustigingen bestaende in veld- en stroomzangen
onder de zinspreuk Meditando Fulgens (Mattheus de Ruuscher), Leiden, by Cornelis van
Hoogeveen, 1762: ‘Aan N.N., my radende ik zoude een dichtwerk van langen adem onder
handen nemen’, p. 118-120. UBL 1205 C 41. De bundel bevat ook vertalingen van Satires van
Boileau.

Zo zingt Vondel:
D'een verdient de lauwerbladen,
Om dat hy der helden daden
In der Muzen tempel zong,
En te pronk hun schilden hong,
Is onledigh met het lymen
En het schaklen van zyn rymen.
(Poëzy, Deel II, bl. 681) ‘Gezang op het Latynsche woordt: Trahit sua quemque voluptas’, r.
37-42 (WB II, p. 401).

en Joannes Brand:
Een ander lyme aan een veel hondert regels vry;
Als was 'er zelfs een prys op Helicon te winnen,
Ten koste van den naam der helden en heldinnen,
enz Plaats niet aangegeven: Joannes Brandt (1660-1708, remonstrants predikant in Amsterdam,
zoon van Gerard Brandt), Mengeldichten, Amsterdam, bij Gerrit Slaats, 1701, p. 81, r. 3-4, in
een gedicht op Willem den Derden door Lukas Rotgans. UBL 1201 F 7.

§. 31. De vormen der dichtstukken zyn menigerlei
De vormen der dichtstukken zyn menigerlei, en men moet die by de meesters zelven
studeeren, en die van hen leeren. ‘Les Stances, les Quatrains, les Sonnets, les
Epigrammes, sont des petits discours, à qui l'on donne differens noms, selon le nombre
ou le genre des vers, ou selon le sujet. Les Distiques sont des ouvrages de deux vers.
Les Quatrains sont de quatre. Les Epigrammes sont des inscriptions. Lorsque ces
inscriptions se
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mettent sur des tombeaux, on les appelle Epitaphes’ (Lamy, Rhétorique ou l'art de
parler, pag. 551) Lamy, La Rhétorique ou l'art de parler, p. 551: dit bladzijnummer
klopt niet, Lamy's Rhétorique heeft ofwel (La Haye, chez Pierre Paupie, 1737 UBL
722 G 11) 441 bladzijden ofwel (Amsterdam, chez Marret, 1699 UBA 1092 H 31)
382 bladzijden. De plaats is niet gevonden..
Veele poëetische vormen onzer oude rederykers worden thans zeer verwaarloosd,
en, wyl ze te kunstig zyn, schier vergeeten,
Als Retrograden en Baladen intrikaat,
Met Rikkerakken, en sonnetten en simpletten,
Ook Bagenauwen, en Kreeftdichten en Doebletten
En Kokarullen --(Pels, Dicht., bl. 31) Pels, Dichtkunst, r. 824-827.

en het is alzins van de dichterlyke wandeldreeven, die thans met distelen en doornen
bewassen zyn, dat men kan zeggen:
Men ging voorheen langs deeze paden
Naar 't beekje van de Retrograden
En Refereinen en Baladen,
En Ketenvaarzen, en wat meer
Voor kunst gehouden wierdt welëer.
(Hollandsche Spectator, Deel II, bl. 711, enz.) De Hollandsche Spectator, II, p. 710-712.

Ieder soort dier dichtstukken heeft nu haaren byzonderen vorm. Zie hier den vorm
van een' Drieling:
Terwyl ik weide in deezen hof,
Kan zelf een Drieling my vermaaken;
Myn geest vindt tot genoegen stof
Terwyl ik weide in deezen hof.
Hier streef ik naar geen' maagren lof.
Een trotser dichter mag het wraaken:
Terwyl ik weide in deezen hof,
Kan zelf een Drieling my vermaaken. (bl. 710)
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Zie hier den vorm van een Rondeel:
Een goed Rondeel, al schynt het my thans ligt,
Die zulk een gaaf ben aan dees bron verpligt,
Heeft menigen niet weinig werks gegeven.
De meesten, die in 't Neêrduitsch zyn geschreven,
Zyn koud en stram, en hebben geen gewigt.
In Vrankryk gaat dat ongevoeglyk Dicht
Noch wel in zwang; doch onze rymlust zwicht,
Wanneer men eischt, om naar den prys te streeven,
Een goed Rondeel.
Maar wyl het toch niet meerder leert of sticht,
Indien men al, met grooten last, verricht,
Een moeilyk stuk, waarin de kloekste sneeven,
Zo krygt gy nooit, hoe lang ik ook mogt leeven,
Van myne hand, 't zy in wat tydgewricht,
Een goed Rondeel.
(Hollandsche Spectator, Deel II, bl. 711)

Zie hier den vorm van een Klinkdicht:
Klorinde leest myn rym, en vergt me, dat ik haer
Thans met een geestig dicht op klinkerts zal vermaeken.
Goôn! Veertien regels! ach! hoe is 'er door te raeken?
En echter by geluk is reeds de vierde klaer.
Ik kon ter naeuwernood een slotwoord vinden; maer
Al doende leert men. 'k Zal my redden door de zaeken:
Met stadig voorttegaen, en d'arbeyd niet te staeken,
Bevindt men eind'lyk ligt, dat moeylyk viel en zwaer.
Dat 's acht: nu moet ik iets voor 't negental verzinnen.
Hebt dank voor uwe hulp, geliefde Zanggodinnen!
Hebt dank, dat gy zo trouw uw dichter by woudt staen!
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Twee vieren met een drie! ik heb het spel gewonnen.
Nu met een' frisschen moed het laetste vaers begonnen.
Tel of 'er veertien zyn, en 't werk is afgedaen.
(Proeve van Dichtoeffening, door A.L.F. en A.P.S, bl. 146) Proeve van dichtoeffening, ‘Naer
het Fransch van den abt Regnier Desmarais’.

Myn bestek lyd niet meerder vormen van dichtstukken te berde te brengen; en men
zoeke die in de werken der oude poëeten zelven.
Deeze gedaanten of vormen der dichtstukken maaken hun wezenlykst deel uit,
even gelyk die der eijeren, vleugelen, bylen, herdersfluiten en altaaren der oude
Grieksche dichteren; gedaanten van kleine heldendichten, waarvan de Engelsche
Spectator gewaagt (Deel I, bl. 348-351) ‘Engelsche Spectator’: De Spectator of
verrezene Socrates, Amsterdam, bij Steenhouwer en Uytwerf, 1720 (vertaling van
The Spectator van Addison en Steele, vervolg op The Tatler van 1-3-1711 tot
6-12-1712). Vertoog XLIV handelt over ‘Ut pictura poesis’. UBL 1223 F 9.. Telt
derhalve een drieling naar den eisch zyne 8, een rondeel zyne 13, een klinkdicht zyne
14 vaersregels; kan een heldendicht, een treurspel, een lierzang, op de behoorlyke
psalmwyzen gezongen worden (§. 32.), zo is voorts aan den inhoud van alle die
poëetische gewrochten weinig of niets gelegen: gelyk het nopens de eijeren 'er niet
op aan kwam, of zy dooijers bezaten, noch nopens de vleugelen of ze lam, nopens
de bylen of ze stomp, nopens de fluiten of ze geborsten, en nopens de altaaren of ze
koud waren.
Men kan de kleppelvaerzen eindelyk ook nog als een' byzonderen vorm van
dichtstukken aanmerken. Kleppelvaerzen zyn zulken, waarin éénzelvige rymklanken
door het gantsche vaers geduurig, althans meermaals, herhaald worden. By voorbeeld:
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Die meer will hasp'len dan hy spint,
En meer will eten dan hy wint,
Bedrieght syn selven, en bevindt
Dat hy sich al te laet versint:
Wanneer op 't lest syn onderwind,
Als van een onbescheiden kind,
Onwetend' slecht, of willens blind,
Gelyck 't met ydelheit begint,
Moet eindigen in roock en wind.
(C. Huygens, Sneldichten, Boek XVIII, 2) Constantijn Huygens (1596-1687), Werken, ed.
Worp 1895, Deel V, p. 207.

Een der volmaaktste kleppelvaerzen is Vondels ‘Vlaams gebraay peerken jent,’ in
zyne Hekeldichten, bl. 43-45. ‘Vlaams gebraay peerken jent,’ Hekeldigten, p. 43-45.
Deze paginering is ontleend aan een uitgave van Vondels Palamedes met de
Hekeldichten, Amersfoort, bij Brakman, 1707. Onder ‘Op een moort-pasquil’ staat
daar ‘Een vlaams gebraay perken jent, / Gesonden honsen broederen tot een present’
(niet in Poëzy II, niet in WB). KB 760 E 14.

§. 32. De zangwyze der vaerzen richt zich naar den aart van het
dichtstuk
De zangwyze der vaerzen richt zich naar den aart van het dichtstuk. Een heldendicht,
by voorbeeld, word op de wyze van den 89sten psalm gezongen, (mits dat men de
beide laatste regels weglaate) en dit noemt men zesvoetige of Alexandrynsche vaerzen
(§. 27.). Kalliopé is op deezen psalm verslingerd. Echter vind men ook heldendichten
die naar de zangwyze van den 8sten of 104den psalm zyn ingericht. Ik geef hier onze
hervormde psalmwyzen alleenlyk tot zangsleutels aan, wyl deeze algemeen bekend
zyn; gelyk de Rhapsodist (Deel I, bl. 478) De Rhapsodist, ‘Over het rym in eene
soort van Nederduitsche Gedichten, met eenen Anakreonschen Lierzang’. den 42sten
en 77sten psalm, enz. aanvoert, om de voetmaat der Grieksche en Latynsche
trochaïsche vaerzen aan te wyzen: en de inhoud der vaerzen heeft met hun wezen
niets gemeen (§. 9.). Wanneer dus van Datheen of Laus
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Deo ‘Laus Deo, salus populo’ bestond uit acht dichters, die werkten aan een nieuwe
psalmvertaling: Lucretia van Merken, Nicolaas van Winter, Hermanus Asschenberg,
Bernardus de Bosch, Anthony Hartsen, Pieter Meyer, Lucas Pater en Henri Jean
Roullaud. word gesproken, heeft men aan David geenszins te denken. Voorts, weet
men, een heldendicht bestaat uit zangen; en de poëet begint gemeenlyk: Ik zing --of, my lust te zingen.
Melpomené zingt geregeld mede psalm 89 aan het begin; want daar dees psalm
de volste maat heeft, zo past zyn zangwyze volmaaktst tot alles wat hoogdraavend
is, en immers:
Hoe hoogh men drave in styl en toon,
Het Treurspel spant alleen de kroon
(Vondel, in de opdragt van Lucifer) ‘Opdragt van Lucifer’ (WB V, p. 604, r. 11-12).

Nogthans zingt deeze zanggodin ook wel somtyds op de melodie van psalm 104 en
144; gelyk Vondel zelf zyne treurspellen Jephta en Koning Edipus op die
psalmwyzen Melpomené in den mond legt Jephta (WB VIII, p. 769-850) en Koning
Edipus (WB VIII, p. 851-940)..
Thalia, in haare verhevenste zangen, volgt alzins den zangtrant haarer treurige
zuster. In gemeenzaame bly- en kluchtspellen bind zy zich echter niet altyd aan dien
favorietpsalm, maar zingt óf op eene eigene melodie, óf in vaerzen op uso op uso:
op de gewone termijn (van twee maanden). (§. 69.), die als recitatieven zyn aan te
merken, en waarby de muziek geheel vry is.
Polyhymnia is eene schelle maar ongeregelde zangster, en oden of lierzangen zyn
derhalve van willekeurigen zang (§. 29.).
Men rymt 'er alle slag van vaerzen in het honderd,
Zo korte, als lange, door malkandren --(Pels, Dichtk., bl. 9) Pels, Dichtkunst, r. 225-226.

Zy worden op alle psalmwyzen, of op eigene
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melodiën gezongen, by voorbeeld op: Geef een aalmoes voor een' blinden; of op:
Polyfemus, aan de stranden (Men zie A. de Haen, Mengeldichten, bladz. 379 en
384.) Abraham de Haen, Herderszangen en Mengeldichten, p. 379 en 384..
Helden- en heldinnenbrieven, herders- en visscherszangen, lof- en hekeldichten,
en over het geheel alle poëetische gewrochten van eenige uitgebreidheid en langen
adem, waarby de dichter geene kunst spaart, gaan gemeenlyk op de melodie van den
89sten psalm,
ja alle poëzy
Lydt in het Nederduitsch dat slag van rymery.
(Pels, Dichtkunst, bl. 8) Pels, Dichtkunst, r. 191-192.

Gelegenheidsgedichten van allerlei aart, kan men op zodaanige melodiën zetten als
men wil; maar vaudevilles, chansons, liedjes op Wyntje en Tryntje, worden geregeld
in vaersristen, gelyk de oden, nu op deeze dan op die psalmwyze gezongen. Nopens
allen heet het:
De zangbeminners zyn belust op keur van wyzen,
En watertanden naer verandering van spyzen;
(Vondel, Parnasloof) ‘Parnasloof’ (Voorwerk van de Vergilius-in-verzen van 1660), r. 153-154
(WB VI, p. 91).

en Boileau berispt derhalve te recht hen,
Qui toujours sur un ton semblent psalmodier.
(Art poétique, Chant. 1. V. 74) Boileau, L'Art poétique, Chant I, r. 74.

§. 33. Alle dichtstoffen moeten in vaerzen begrepen zyn
Alle dichtstoffen moeten in vaerzen begrepen zyn, zullen ze poëzy uitleveren. Dit
spreekt van zelve, want wat is poëzy, wat is dichtstoffe, zonder
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vaerzen? Immers is alle poëzy prosa in vaerzen (§. 3.), en de dichtstoffe alleenlyk
het prosaïsche deel der poëzy (§. 12.).
Sommige dwaalende kritieken dryven echter, dat een dichter niet alle dichtstoffen
in vaerzen moet behandelen; dat slechts die dichttafereelen, gelyk zy ze noemen,
waarin de poëet als poëet en kunstenaar zelf spreekt, in vaerzen mogen zyn begrepen,
doch dat zodaanige dichtstukken waarby aan den poëet zelv' niet moet worden
gedacht, maar waarin men de natuurlykstspreekende persoonen uit het gemeene leven
alleen moet zien en hooren; -- met één woord, dat alle tooneelstukken, van wat natuur
of benaaming ze zyn, de vaerzen uitdruklyk verbieden.
De waan en het averechts gevoelen deezer blinde oordeelaars is blykbaar, wyl de
keurlyke en verhevene tooneelpoëzy niets dan kunstloos en nederig prosa zou zyn,
indien het zegel en de ziel der poëzy, indien vaerzen, trant en rym daaraan ontbraken;
en reeds hebben wy gezien, dat de vaerzen het kunstigste en wezenlykste deel der
poëzy uitmaaken (§. 22.). Tooneelstukken in prosa zyn dan niet te dulden (§. 35.);
en alle dichtonderwerpen, zullen zy poëzy uitleveren, moeten in vaerzen begrepen
zyn. Uit deezen hoofde zyn by voorbeeld Cervantes Don Quichot, Fenelons
Telemachus, Marmontels Belisarius, Rousseaus Heloïse, Richardsons Grandison,
Sternes Tristram Shandy, Holbergs Klaas Klim Miguel de Cervantes (1547-1616),
Don Quijote (1605);
François de Fénelon (1651-1715), Télémaque (1699, uitgegeven in 1717);
Jean-François Marmontel (1723-1799), Bélisaire (1766); Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), La nouvelle Héloïse (1761); Samuel Richardson (1689-1761), Sir
Charles Grandison (1754); Laurence Sterne (1713-1768), Tristram Shandy
(1760-1767); Ludvig Holberg (1684-1754), Klaas Klim (1741)., en alle
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soortgelyke schriften, geenszins dichtstukken, maar slechts eenvouwdige romans;
en even uit dien hoofde is Feitamaas Telemachus eerst waarlyk een volmaakt
dichtstuk. Had Fenelon, hadden alle de genoemde heeren vaerzen kunnen maaken,
zy zouden zeker niet in gebreke gebleven zyn en dichtstukken geleverd hebben.
Feitama daartegen zou, in plaats van Fenelons prosa te vertaalen en te berymen, even
zo ligt een diergelyk oorsprongklyk dichtstuk hebben kunnen maaken, doch hy vond
zulks niet geraaden.

§. 34. Poëetisch prosa is een onding
Poëetisch prosa is een onding, en in prosa vind men geene poëzy. Want uit de
waarheid, dat de poëzy prosa in vaerzen is (§. 3.), volgt omgekeerd geenszins, dat
het prosa maatelooze poëzy zy. Dit laatste kan niet wezen, naardien alle poëzy op
vaerzen gegrond is; en immers levert het prosa geene vaerzen. Vaerzen bewyzen den
poëet, gelyk kinderen den vader bewyzen; en gelyk ongehuwden geen wettig kroost
bezitten: zo ook vind men in prosa geene wettige poëzy. Bastaarden en aterlingen
zyn steeds voorwerpen van verachting en schande.
‘Men verwart alle denkbeelden,’ zegt Voltaire, ‘men verdraait alle palen der
konsten, wanneer men de naam van gedicht aan het onrym geeft. De Telemachus
is een zedekundige roman,
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en, 't is waar, in een' styl geschreven, van welke men zich bediend moest hebben,
om Homeer in onrym te vertalen; maar de doorluchtige schryver van den Telemachus
had te veel smaak, en was te geleerd en te nauwkeurig, om zynen roman den naam
van gedicht te geeven’ (Gedachten van Voltaire, Deel II, bl. 92, enz.) Gedagten
getrokken uit de werken van den heere de Voltaire. II, p. 92-93 (geringe wijzigingen)..
Het zyn slechts ketters onder de kunstregters, die het bestaan van poëetisch prosa
poogen te beweeren, terwyl zy dryven dat alle verhevene, hoogdraavende,
schilderachtige, bloemryke prosa den naam van poëetisch prosa verdiene. Die
dwaalgeesten geeven romans, dramaas, herderskouten, en andere schriften, die ten
eenemaale prosaïsch zyn, voor poëetisch prosa uit; (want poëzy kunnen zy niet
noemen, 't geen niet in vaerzen geschreeven is:) zy doopen, by voorbeeld, Fenelons
Telemachus, Bitaubés Joseph, Van Engelens Spectatoriaalen Schouwburg,
Gessners Idyllen, Zachariae Bespiegelingen Paul-Jérémie Bitaubé (1732-1808),
Joseph, poème en neuf chants, Nederlandse vertaling, Amsterdam, Magerus, 1769.
KB 184 E 8.
Cornelis van Engelen schreef een inleiding bij de Spectatoriaale Schouwburg van
1775.
Salomon Gessner (1730-1788), Idyllen (1756).
J.F.W. Zachariä (1726-1777), Bespiegelingen over de vier getyden van de dag (1772),
niet getraceerd. Oorspronkelijk Die Tageszeiten: Ein Gedicht in vier Büchern
(Rostock, 1755, 2de druk uit 1756: KB 765 D 17)., en soortgelyke loutere prosaïsche
schriften met dien prachtigen naam. Men ziet, by het mangelen der vaerzen, hoe
valsch en ongerymd dit voorgeeven zy. Ik wraak aan alzulke prosaïsche stukken ter
waereld niets, dan alleenlyk dat hen de poëzy ontbreekt; en waren ze in vaerzen
geschreven, zo zou ik ze als heldendichten, tooneelstukken, herderszangen, enz.
erkennen en waardeeren.
Hoe het zy; alle dichtstoffen moeten in vaerzen begreepen zyn (§. 33.), en vaerzen
zyn
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regels die gezongen kunnen worden (§. 5.). Een heldendicht bestaat uit zangen (§.
32.); hoe wil men nu poëetisch prosa zingen? -- Met het treurspel is het even zo
gelegen; ‘want Tragoedia,’ zegt Vondel, ‘is een koppelwoort, en betekent eigentlyck
Bockezang, naer der herderen wedgezangen, ingestelt om met zingen eenen bock te
winnen, uit welcke gewoonte de treurzangen, en sedert de tooneelspelen, hunnen
oorsprong namen’ (Berecht voor Lucifer) ‘Berecht voor Lucifer’, r. 203-206 (WB
V, p. 614: anders: ‘Tragooidia’ geschreven in Griekse letters; ‘oirsprong’).. Ook
weet men
Dat Thespis allereerst dat slag van treurdicht vond,
Het welk hy voor den volke opzingen deede. --(Pels, Dichtk., bl. 27) Pels, Dichtkunst, r. 723-726.

Het woord Comoedia zegt oorsprongklyk een dorpstraatliedje; mede betreklyk tot
het zingen: en dus is het met alle voorwerpen der poëzy.
Alle gedachten derhalve die, gelyk het prosa, slechts geleezen maar niet gezongen
kunnen worden (§. 1.), zyn niet vaerzen, zyn niet poëzy, en poëetisch prosa blyft een
onding.

§. 35. Tooneelstukken in prosa zyn niet te dulden
Tooneelstukken in prosa zyn niet te dulden. Ik moet dit in het byzonder aandringen,
wyl de kwaade smaak, ook onder ons, prosaïsche dramaas poogt te wettigen.
Duitschland bezit thans reeds geene tooneeldichters meer; want zy allen, onder de
Duitschers, die dramaas in prosa schryven, wyl het vaerzenmaaken boven hun bereik
is, zyn geene poëeten.
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Tooneelstukken in prosa zyn ten eenemaale onnatuurlyk, en geheel tegen het
grondbeginsel der poëzy (§. 3.) en des Amsteldamschen schouwburgs, voor wiens
rechtzinnigheid de heeren Gecommitteerden waaken. In tegendeel is niets natuurlyker,
dan kunstige vaerzen in den mond van Melpomené en Thalia; zo waar zy
zanggodinnen zyn! Het zeggen van Fontenelle: ‘Polieucte où Cinna en prose seroient
encore d'admirables productions d'un poëte,’ (OEuvres, Tom. III, pag. 376) Bernard
de Fontenelle (1657-1757), Oeuvres, Paris, ches Brunet, 1752, deel III, p. 376.(‘ou’
is goed gespeld in het origineel). KB 189 K 4. bewyst alleenlyk, dat ook groote
mannen kunnen dwaalen. Vondel zong, onder anderen, wel degelyk:
De schouburgh galmende op zyn vaerzen, enz.
(Poëzy, Deel II, bl. 385) ‘Dankoffer aen den Magistraat van Amsterdam na het spelen der
Gebroederen in den Schouburgh’, r. 9 (WB IV, p. 210).

Ook leert Pels uitdrukkelyk:
En eindelyk is ook het schouwspel, tot verlichten
Van langen arbeid, en 't verkwikken van de geest,
In zorgen afgesloofd, op maat gesteld geweest.
(Dichtkunst, bl. 42) Pels, Dichtkunst, r. 1102-1104.

‘'t Is bekend,’ zegt Du Bos , ‘dat de Ouden geene tooneelstukken in proos hadden,
en dat ze alle in vaarzen geschreeven waaren.’ --- En, ‘elk een weet hoe de Ouden
in alle gelegenheden vaarzen van veelerlei gedaanten in het opstellen van hunne
tooneelstukken gebruikten’ (Oordeelk. Aanmerk.enz., D. III, bl. 83 en 84) Du Bos,
Oordeelkundige aanmerkingen: (spellingsvarianten: ‘Toonneel’, ‘Vaerzen’)..
Ondanks dit alles vind men smaaklooze kritieken, welke dramaas in prosa
begunstigen. Men vind 'er, die nog verder gaan, en zich niet ontzien om tegen de
waare tooneelstukken in vaerzen

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

74
openljk uit te vaaren. Aldus spreekt één van hen: ‘Versifier le poème dramatique,
est une manie des plus etranges. En effet n'est il pas bien singulier, que le poëte se
donne la torture pour rimer une piéçe, tandis que le grand art du comedien, dans le
récit, consiste à faire disparoitre du vers, la rime et la mesure!’ (Le voyageur
philosophe, etc., Tom. I, pag. 245) M. de Listonai (pseudoniem voor de musicus
Daniel Jost de Villeneuve), Le voyageur philosophe dans un pais inconnu aux habitans
de la terre, Amsterdam (au depens de l'éditeur), 2 dln, 1761, I, p. 245 (geringe
wijzigingen).UBA 1497 E 23-24.. --- En Mercier, de Momus der dichteren, die geene
andere dan dramaas in prosa schreef, na in het breede tegen de berymde
tooneelstukken gedeklameerd te hebben, besluit als logenprofeet aldus: ‘Le Parisien
sera soumis à ce bizarre préjugé encore quelque temps; mais enfin, lorsqu'en se
rapprochant de la simplicité & de la nature il aura senti le charme de la vérité naïve,
il verra que le vers sur la scene n'est qu'un faux ornement qui tend à corrompre l'esprit,
lorsqu'il faut être tout entier au sentiment & à l'image’ (Tableau de Paris, Tom.
VIII, pag. 169 & 170) Mercier, Tableau de Paris, VIII, p. 169-170. Zie noot 69..
Doch men laate die zotten hunne grillen! Het blyft 'er by: tooneelstukken, vooral
Neêrduitsche tooneelstukken, in prosa zyn niet te dulden. Zy moeten door en door
berymd zyn. De keurige Tooneelbeschouwer (Stuk I, bl. 7) De
Tooneelspel-beschouwer, geen plaats, geen uitgever, geen jaartal (1783-1784): ‘wy
stellen naamlyk voor, of die brief niet mede in versen had behooren gebragt te
worden’. KB 12 J 21. is derhalve billyk van oordeel, dat ook brieven in
tooneelstukken, die somtyds in prosa geplaatst worden, altoos in vaerzen behooren
te zyn. Men kan niet te verre gaan, om zelfs alle schaduw van prosa uit tooneelstukken
te verbannen; en ik ben van gevoelen, dat niet slechts de nooten die de dichters
somwylen onder hunne tooneelstukken plaatsen,
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maar dat ook de aanwyzingen welken zy den tooneelspeeleren daarin geeven, niet
in prosa maar ook in vaerzen moesten zyn; want het is toch altyd de poëet die spreekt.
Welk een poëetisch figuur zouden gerymde nooten, in den Cid van Nomsz Nomsz,
De Cid, bij Izaak Duim, 1772. Er staat: Hy slaat Don Diego in het aangezigt. / DON
DIEGO, den degen trekkende.KB 2211 C 9., by voorbeeld, niet kunnen maaken! En
zou de tooneeldichtkunst niet gewinnen, indien men (bl. 7.) las?
Hy slaat Don Diego met de vuist in 't aangezigt.
DON DIEGO trekt zyn kling, maar schaamt zich, bloost en zwicht.

Men heeft zulks wél te overweegen.

§. 36. Het prosa staat tegen vaerzen, gelyk printen tegen schilderyen
staan
Het prosa staat tegen vaerzen, gelyk printen tegen schilderyen staan. ‘Sylbenmaß
und Harmonie sind Farben,’ zegt Ramler, ‘ohne welche die Poesie nur ein Kupferstich
ist. Euer Gemälde kan sehr wohl den gantzen Umriß der Figuren oder ihre Form
ausdrücken, und aufs höchste Schatten und Licht darstellen: aber das volkommene
Colorit der Kunst wird ihm fehlen’ (Einleitung in die schönen Wissenschaften,
Band I, Seite 126) Ramler, Einleitung in die schönen Wissenschaften, zie noot 15..
Men kan in loutere prosa, wel is waar, alles zeggen wat men in vaerzen zegt, gelyk
men in print alles kan voorstellen wat een schildery ons vertoont. Maar gelyk het
printwerk slechts éénkleurig is, schilderstukken in tegendeel levendige verwen en
koloriet bezitten: zo ook is het prosa ééntoonig, ongetooid en kunstloos, terwyl
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vaerzen zangerig, opgeschikt en prachtig zyn (§. 2.). Het rym, 't welk aan het prosa
mangelt, bezielt de vaerzen (§. 83.), gelyk het koloriet, dat men by printen mist, de
schilderyen leven schenkt. Daar evenwel elk dichtstuk, ten aanzien van zynen
stoffelyken inhoud, uit prosa bestaat, terwyl trant en rym het wezen der vaerzen
uitmaaken (§. 23.): zo kan men elk dichtstuk aanmerken als eene fraaije print, die
met juiste verwen levendig afgezet en gekoloreerd is. De prosaïst komt my derhalve
voor als een plaatdrukker, wiens werktuiglyke arbeid ligt van de hand gaat; terwyl
ik den poëet aanmerk als een' kunstigen schilder: want gelyk deeze nu hoogt, dan
diept, nu eenen korten, dan eenen langen penseelstreek maakt, en alles uit zyne
kleuren weet te scheppen: zo ook ryst de dichter nu hoog dan diep in den trant zyner
vaerzen, wisselt daarin korte met lange lettergreepen af, en weet eindelyk alles uit
zyn rymwoord te vormen.
Hem, die vaerzen uit eene vreemde taal in Neêrduitsch prosa vertaalt, en dus geen
poëet is, vergelyk ik met een' plaatsnyder, die een schilderstuk in print etst; en vooral
hem, die prosa vertaalt en in vaderlandsche vaerzen brengt (§. 48.), vergelyk ik by
den liefhebber, die printjes, landkaarten, enz illumineert: gelyk ik ten dien einde
Kroons Rymregister (§. 89.) Willem Kroon (Utrechts boekdrukker), Verzameling
van de bruykbaarste Nederduytsche Rymklanken, Utrecht, bij Willem en W. Hendrik
Kroon, 1754. UBA 462 F 22. altyd als eene gerieflyke verfdoos heb aangemerkt.
Vondel heeft dit alles ten naasten by even zo begreepen, daarom
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zong hy, in het Afzetsel der Koningklycke Printe:
ô Agent, ghy hebt naer 't leven
My d'opwassende heldin
In uw' brief volmaeckt beschreven:
Maar wat is uw wit en zin?
Dat myn rym met doode verve
Zulck een print, en kunstjuweel,
Zulck een tekening bederve?
Ay, verschoon myn slecht penseel.
(Poëzy, Deel I, bl. 197) ‘Afzetsel der Konincklyke Printe’, r. 1-8 (WB V, p. 355 heeft ‘doove’
in plaats van ‘doode’).

§. 37. De Poëzy heeft veele voordeelen boven het prosa
De Poëzy heeft veele voordeelen boven het prosa. ‘Zeker,’ zegt J. de Brune, ‘daar
de poëzy een maatklank is, die men harmonie noemt, moet zy onze ziel veel nader
by komen, dan ongebonde redenen, dat is, zodanige die tot de wet van dicht niet
bedwongen zyn’ (Wetsteen der vernuften, bl. 327) Jan de Brune de Jonge
(1616-1647): Wetsteen der vernuften, Amsterdam, bij Jacob Lescailje, 1644 (daar:
‘Poëzi’, ‘naamt’, ‘bykomen’, ‘zoodanige’). KB 2105 A 44.. Het kan, wel is waar,
van 't prosa meermaals heeten:
't Is hecht werk, en wel eens zo dicht, als sommigh Dicht;
't Is ongerymde tael, maer 't zyn gerymde zinnen;
(C. Huygens) Hoffham geeft geen plaats: Huygens, Werken, ed. Worp, Deel VI, p. 62 (uit een
kwatrijn dat hij voorin het Banket-Werk van Jan de Brune de Oude (1589-1658) had geschreven).

maar hoe plat, hoe plomp is niet het prosa, in vergelyking met de lieftalige poëzy!
Waarlyk, het kleed der poëzy is meer waard, dan het naakte prosa zelf. Men hoore
de getuigenis der kenneren: ‘Pour gouter la prose,’ zegt Mr. de Listonai, ‘il ne faut
que du sentiment. Pour être flatté des vers, il faut de l'habitude’ (Le Voyageur
philosophe, Tom. I, pag. 249) M. de Listonai, Le voyageur philosophe, I, p. 249.
Zie noot 190..
Het proza is
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derhalve slechts voor het graauw, maar de poëzy voor liefhebbers. ‘La prose endort,
la poësie reveille,’ zegt Lamy; ‘la cadence des vers leur donne une force particuliere,
d'ou vient que les mêmes choses insipides en prose, sont picquantes en vers’ (La
Rhétorique, ou l'art de parler, pag. 345 et 346) Lamy, La Rhétorique ou l'art de
parler, p. 345 en 346. Zie noot 25.. En Trublet spreekt aldus: ‘Une pensée qui auroit
paru fort simple en prose, mise en vers bien faits, devient une pensée fine; la plus
commune y paroit neuve. -- Les poëtes peuvent piller les prosateurs, sans passer pour
plagiaires. -- Un homme qui a le talent des vers, peut se faire beaucoup de reputation,
sans penser de lui-même’ (Essais de litterature et de morale, Tom. IV, pag. 196)
Trublet, Essais de littérature et de morale, IV, p. 225. Zie noot 18. (§. 45.). Wat al
voordeelen der poëzy boven het prosa! Men voege hier nog by, dat in prosa de feilen
op den schryver vallen; maar in poëzy zyn zy voor rekening van de kunst der vaerzen.
‘Man ist es gewohnt, uns des Reimes wegen eine gezwungene Wendung, eine
unnatürlichere Folge der Gedancken, manches überflüssige Beywort, manches
schwache Hemistichium, manche Härte, manchen Übelklang zu vergeben. Man
vergiebt uns aber nichts, wenn wir uns diese Fesseln abgenommen haben’ (Ramler,
Einleitung in die schönen Wissenschaften, Band I, Seite 165) Ramler, Einleitung
in die schönen Wissenschaften, I, p. 165. Zie noot 15.. Eindelyk: ‘De kinderen kunnen
hunne lessen veel beter in poëzy dan prosa leeren; zy rymen dikwils eer zy leezen
kunnen, en men treft, in de oude tyden, eer historieschryvers in vaerzen dan in onrym
aan’ (De Philosooph, Deel II, bl. 357 enz.) De Philosooph (1766-1769), uitgegeven
door Cornelis van Engelen bij P. Meijer en Van Tongerlo, II, p. 357-358. KB 366
G 3..
Alleenlyk de dwarsdryver Mercier, die verachter van alle vaerzen, onderstaat zich
om te zeggen: ‘La prose la plus commune a un caractere plus
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libre, et plaît davantage à tout homme sensé. Il faut être maniaque ou un Voltaire
pour faire des vers’ -- -- (Tableau de Paris, Tom. VIII, p. 163) Mercier, Tableau de
Paris, VIII, p. 168. Zie noot 69..
Doch ik schaam my, om zyne lastertaal te voleinden.

§. 38. De dichter munt uit boven den prosaïst
De dichter munt uit boven den prosaïst, gelyk de trompetter boven den omroeper.
Montagne zegt: ‘Comme la voix contrainte dans l'étroit canal d'une trompette, sort
plus aiguë et plus forte, ainsi la sentence pressée aux piés nombreux de la poësie
s'élance plus brusquement, et frappe d'une plus vive sécousse’ (Essais, Livre I, Chap.
25) Michel de Montaigne (1533-1592), Essais, Livre I, Chap. 25. In Boek 1, hoofdstuk
26 (niet 25) ‘De l'institution des enfants’ staat: ‘Car, comme disait Cleantes, tout
ainsi que la voix, contrainte dans l'étroit canal d'une trompette, sort plus aiguë et plus
forte, ainsi me semble il que la sentence, pressée aux pieds nombreux de la poësie,
s'eslance bien plus brusquement et me fiert d'une plus vive secousse’ (Pléiade, p.
177) (‘Want, zoals Cleantes zegt, evenals het stemgeluid dat door het nauwe kanaal
van een trompet wordt gedrongen er scherper en sterker uit te voorschijn komt, zo
komt het me voor dat de zin die in het ritmisch keurslijf van de poëzie wordt
gedwongen heel wat sneller loopt en me dieper raakt’). In de editie-Pierre Coste,
Paris, ‘Par la Société’, 1724 (KB 576 J 22-24) is het inderdaad chap. XXV, p. 136..
En Vondel, in zyne opdragt van den vertaalden Virgilius in onrym, zegt: ‘Dicht en
ondicht, vaers en onvaers, verschillen gelyk trompetklanck en bloote stem, en het
vaers is een stem, door een drieboghtige trompet krachtigh uitgewrongen, gelyck’
Publius Virgilius Maroos Wercken, vertaelt door I.V. Vondel, Amsterdam, Abraham
de Wees, 1646: ‘Opdragt van den vertaalden Virgilius in onrym’ (WB VI, p. 43, r.
38-40).. Hy zong derhalve:
Hoe wensche ik door een dichttrompet
Myn stem met volle kracht
Te wringen -- -(Poëzy, Deel I, bl. 427) ‘Op den optoght der schutteryen t'Amsterdam’, r. 7-9 (WB X, p. 610).

en voorts:
Hoe wil de geest der dichteren uitbreeken,
Gelyk een stem door kopre boghten wringt
Van een trompet -- -(bl. 618) ‘De Vorstelycke bruiloft t'Amsterdam van Johann Georg von Anhalt-Zerbst’, r. 258-260
(WB VIII, p. 714).

en in het byzonder noemt hy de poëzie van Jan Vos:
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Een stem gewrongen door een boghtige trompet.
(bl. 589) ‘Op Jan Vos’, r. 4 (WB IX, p. 670).

En geen wonder! De dichter ontvangt de trompet uit handen van Kalliopé. Daarom
zingt Feitama van zyn zangeres:
Zy kiest met nieuwen lust de hooge mengeltonen
Der groote Koningin van Febus echte zonen,
Der fiere Kallioop, wiens gouden dichttrompet
De eerwaerde Fenelon my aan de lippen zet:
(Aanleiding tot den vertaalden Telemachus) Feitama, Telemachus, ‘Aanleiding des vertalers
tot het volgend dichtwerk van den Heere Fenelon’, r. 5-8.

en hierom heet het:
Kalliopé dreunt door de bruine wolken
Met haar trompet, en steekt elks harte in brandt.
Ze ontvout den staat der vreemde en woeste volken;
Zy schildert lucht en aarde en zee en strandt.
(Nederduitsche Mengeldichten, bl. 347) Nieuwe verzameling van Nederduitsche
Mengelgedichten, ‘zonder naam, naar het Fransche van den heer De la Motte’.

Vader Vondel, die Virgilius werken eerst in prosa en daarna in vaerzen vertaalde,
heeft den Mantuaan dus éénmaal als omroeper en andermaal als trompetter behandeld.
Maar in Vondels Aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunste, die hy in prosa
schreef, komt hyzelf alleenlyk als een nederig omroeper te voorschyn; terwyl de
poëet, die hem uit ondicht in dicht heeft gebragt, gelyk een trompetter zich boven
hem verheft (Ernstige en boertige Mengelstoffen, Deel II, bl. 198-224) Verzameling
van ernstige en boertige mengelstoffen in dicht en ondicht, II, p. 198-224. De eerste
regels luiden: ‘Hy, die zynen geest ten Pindus opgevoerd / En neêrgezet wordt in
den schoot der Zanggodinnen’ (zie noot 285)..

§. 39. De vaerzenmaaker staat verre boven den dichter
De vaerzenmaaker staat verre boven den dichter, in zo verre zy beiden één wezen
uitmaaken; even gelyk de kunstenaar boven den handwerker staat
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(§. 7. en §. 14.), of wel, gelyk de notaris den rang boven den translateur heeft, als ze
beiden in denzelfden persoon veréénigd zyn. De dichter, als dichter, zorgt alleenlyk
voor het poëetisch onderwerp, terwyl de vaerzenmaaker de zo kunstige taak der
vaerzen voor zyn rekening neemt. De stoflyke inhoud der vaerzen staat tegen het
vaerzenmaaken-zelve, gelyk het spreeken tegen het zingen, gelyk het gaan tegen het
danssen, of, zo men wil, gelyk het balletdanssen tegen het koordedanssen. Wyl nu
alle menschen natuurlykerwyze wel kunnen spreeken, maar niet zingen, wel kunnen
gaan, maar niet danssen, veelmin op de koord danssen, en een zangmeester meer
verdiensten bezit dan een omroeper, een dansmeester dan een voetbode, Magito dan
St. Léger Magito en St. Léger: Christiaen Magito was een Haagse koorddanser in
het begin van de 18e eeuw; Saint Léger was de eerste danser van de Amsterdamse
schouwburg in de jaren 1761-1769 (Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen
schouwburg 1496-1772, p. 205). zo ziet men, dat aan het vaerzenmaaken, boven het
dichten en leveren der prosaïsche gedachten, op verre na de voorrang toekomt. De
Hollandsche Spectator, daar hy de poëeten over het geheel met de koordedanssers
vergelykt, is ten eenemaale van myn gevoelen. Dus spreekt hy : ‘Met grooter
verwondering beschouwt men een' dansser, die op een smal touw zyn lugtigheid en
door de kunst geregelde gaauwigheid, zo veel 't mogelyk is, doet gelden, als een
ander die eene gansche zaal of een geheel theater tot zyn dienst heeft, om zyn passen
en sprongen te varieeren. Kan men met waarheid zeggen, dat de beweegingen van
den eersten
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fraijer, bevalliger en behaagelyker, in zich zelve ingezien, moet geschat worden?
Geenszins. Maar ze zyn van eene bezwaarlyker uitvoering. 't Is het denkbeeld van
een enge koort, vereenigt met dat van zyne sprongen, 't welk de groote oorzaak is
van onze verbaastheid’ (Deel III, bl. 206) De Hollandsche Spectator, III, p. 206
(anders: ‘In 't gemeen beschouwt men met grooter verwondering’, ‘moeten’ in plaats
van ‘moet’).. En Horatius zelf een' kunstig' vaerzenmaaker beschryvende, zegt: ‘dat
zodanig een poëet bekwaam is, om op een uitgespannen touw heen en weder te
wandelen:
Ille per extentum funem mihi posse videtur
Ire Poeta, -- -(Epist., Liber II, v. 210 etc.) Horatius: Epistularum Liber II, v. 210-211.

M. Bode zingt derhalve
Verjaard een juffertjes Geboort'
Straks zweeten, zwoegen de arme knechten,
Om haar een kransje om 't hoofd te vlechten,
Dan klimt de dichter op de koord.
(Nederduitsche Mengeldichten, bladz. 244) M. Bode (plm. 1675-). Twaalf gedichten van hem
zijn opgenomen in de Nieuwe verzameling der Nederduitsche Mengelgedichten (geringe
wijzigingen).

want door den dichter kan hier niets anders dan de vaerzenmaaker verstaan worden.

§. 40. Op de vaerzen alleen komt het aan
Op de vaerzen alleen komt het aan, en geenszins op derzelver inhoud of samenhang,
dien men een dichtstuk heet (§. 30.). De vaerzen zyn toch het kunstrykste en
wezenlykste deel der poëzy (§. 22.), maar de dichtstoffe is alleenlyk haar prosaïsch
deel (§. 12.), en bezit niet dan toevallige eigenschappen, welke goed of slecht kunnen
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zyn, zonder het wezen der vaerzen te vernietigen.
Het zinrykst vaers, bezield door d'edelste gedachten,
Zal, kwetst het ons gehoor, de geest terstond verachten.
(Göbel, Dichtkunde, bladz. 6) Gobels, Dichtkunde, I, r. 111-112.

En van den anderen kant:
-- -- -- al is het slechts voor de ooren,
Als wy maar iets gemeens op nette rymtrant hooren,
't Behaagt;
(Pels, Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 53) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1345-1347.
Et quand la rime enfin se trouve au bout du vers,
Qu'importe que le reste y soit mis de travers.
(Boileau, Satire II, v. 83-84) Boileau, Satire II, r. 83-84 (variant: ‘au bout des vers’).

Fraaije kunstmaatige vaerzen zullen altyd den kenneren bekooren, en deeze zullen
den dichter toejuigchen, al zouden ze ook aan hem, als aan Ariosto moeten vraagen:
‘Waar duiker, myn vrind, hebt gy alle die zotternyen van daan gehaald?’ Ariosto
(1474-1533), auteur van de Orlando furioso.
De heer Nomsz, in het Voorbericht voor zyn' Triomf der Teekenkunst Nomsz,
Triomf der teekenkunst, David Klippink, 1768, ‘Voorbericht’. KB 853 G 291., uit
zich aldus: ‘Onze verstandige kritieken hebben tegen dit dichtstuk, onder anderen,
één voornaame aanmerking gemaakt: zy zeiden, dat ik te veel omslag had gemaakt
om een geringe zaak; en zy deeden my tevens de eer aan van te zeggen, dat ik, wat
den styl der heldenvaerzen betrof, niet ongelukkig was geweest: het laatste moet de
waereld beoordeelen; maar hunne aanmerking op het gedicht zelve is juist.’ -- Men
ziet hieruit, dat, hoewel dit heldendichtstukje weinig
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om het lyf heeft, zulks echter van de zyde der vaerzen zeer te pryzen is; en dat, indien
de geheele Triomf der Teekenkunst ten eenemaale ware te rug gebleeven, de
tekenkunst wel niets wezenlyks, maar de poëzy nogthans meer dan 400 fraaije
heldenvaerzen zoude verloren hebben. ‘Dit deed my besluiten,’ vaart de heer Nomsz
voort, ‘myn gedicht af te keuren; doch dezelfde verstandige kritieken wederspraken
dit besluit, zeggende, dat dit eenige gebrek’ (te weeten, veel geschreeuw om weinig
wol) ‘niet genoeg was, om het geheele gedicht te verwerpen; dat men het zelve eerder
als een poëtisch dan naauwkeurig dichtstuk diende te beschouwen.’ -- Een bewys,
dat het op de vaerzen alleen aankomt, en dat zy het poëetisch wezen van een dichtstuk
uitmaaken!

§. 41. In vaerzen wordt geen middelmaat geduld
In vaerzen wordt geen middelmaat geduld, naardien ze ongevergde proeven der
uitmuntendste kunst zyn. Het is geen schande geene vaerzen te kunnen maaken, maar
bespottelyk slechte vaerzen te maaken. Hy, die zich willekeurig tot vaerzenmaaker
opwerpt, is derhalven schuldig volkomen gewrochten te leveren. En de Kosmopoliet
(Deel II, bl. 17) De Kosmopoliet II, p. 17, nr 56 van 20 januari 1777. merkt te recht
aan, dat niemant tot poëet, gelyk wel tot soldaat, geworven of geprest word. Wien
is het mediocribus esse poetis van Horatius (De arte poetica, v. 372) Epistula ad
Pisones, r. 372. onbekend?
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In andre kunsten word verschil van trap geleên:
Met roem kan elk daarin de tweede plaats bekleên;
Maar in 't gevaarlyk ampt van schryven en van dichten,
Moet tamelyk en slecht op 't zelfde voetspoor zwichten:
In vaerzen wordt voorall' geen middelmaat geduld.
(Göbel, Dichtkunde, bl. 43) Gobels, Dichtkunde, IV, r. 29-33.

Men moet echter wél beseffen, dat de onlydelyke middelmaat alleenlyk de vaerzen
zelven, geenszins derzelver inhoud, betreft, want wy zullen vervolgens zien dat de
poëzy alzins kan laag zyn (§. 43.). Dit is oorzaak dat het middelmaatige wel in prosa,
maar niet in vaerzen, word geduld; en de dichter, gelyk elk prosaïst, kan zeggen wat
hy wil (§. 37.).
Zullen vaerzen dienvolgens boven het middelmaatige verheven zyn, en den stempel
der waare kunst vertoonen, zo is het noodig dat ze beschaafd en herschaafd worden:
Ja zo, dat niemand licht zou durven onderstaan,
De hand aan 't schaaven en veranderen te slaan.
Of die het waagde, zou 't van veel voornaame gaaven
Daar 't nu mee pronkt, misschien berooven, door 't verschaaven.
(Pels, Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 41) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1023-1026.
Beschaaft het zonder eind, herschaaft het nog al weêr.
(Göbel, Dichtkunde, bl. 9) Gobels, Dichtkunde, I, r. 173.

hierom is het vignet tot de zinspreuk Constantia et labore, een schaafbank met een
schaaf daarop. Van daar komen ook de kunstgenootschappen Oefening beschaaft de
kunsten; Natuur begaaft, oefening beschaaft, enz. ‘Oefening beschaaft de kunsten’,
genootschap van Amsterdamse toneelschrijvers, in 1752 opgericht door Lucas Pater.
Door ‘Oefening’ werden acht delen Tooneel-poëzy uitgegeven (1752-1785).
‘Natuur begaaft, oeffening beschaaft’, opgericht in 1774 in Amsterdam. Door dit
genootschap werd Mengelpoëzy (1778) uitgegeven.
Ter volmaaking der kunst is voorts noodig,
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dat de vaerzen gevyld worden; en Pels spreekt van vaerzen
Die de overzetter met geen roffel, 'k zwyg een vyl
Heeft overloopen -- -(Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 39) Pels, Gebruik en misbruik, r. 992-993.

dat ze gekuischt worden; van daar de zinspreuk Purgat et ornat, en de kam tot vignet:
dat ze gelikt worden;
Gelyck het beerjong ruw geworpen, door 't gekoester
En licken, zyn gestalt allengs toont aen zyn voester:
Het maecksel doet zich op door ommetreck der leên:
Nu kan men kop en rugh en pooten onderscheen.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 13) ‘Verovering van Grol’, r. 321-324 (WB III, p. 138).

En aldus, zonder zich het kunstgenootschap Al likkende likt men de ziel uit een vaers
te bekreunen,
Zo schuilt de kunst in kunst, en schynt geen kunst maer scheppen!
(Vondel, Ovidius Herschepp., bl. 309) Ovidius' Herscheppinge X, r. 354 (WB VII, p. 756).

§. 42. Men brenge in vaerzen wat men wil en kan
Men brenge in vaerzen wat men wil en kan; want omtrent het onderwerp zyn geene
wetten voor te schryven (§. 12.). Op de vaerzen alleen komt het aan (§. 40.), en deeze
moeten welluidend en sierlyk zyn. Indien ze toevalligerwyze eenige zedeleer bevatten,
is die slechts een onnoodwendig byvoegsel. ‘Als wy een' historieschryver leezen,’
zegt Du Bos , ‘merken wy zynen styl maar als het byvoegzel aan. De zaak daar 't op
aan komt, is de waarheid en de
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ongemeenheid der zaaken, die hy ons voorstelt. Doch als wy een dichtstuk leezen,
merken wy de leeringen, die wy 'er uit haalen konnen, aan, als het byvoegzel; want
het gewigtigste is de styl’ (Oordeelkundige Aanmerkingen, enz., Deel I, bl. 308)
Du Bos, Oordeelkundige aanmerkingen, I, p. 308 (daar anders: ‘het gewigtigste
daarvan, weder’)..
Bezit men dan alleenlyk de poëetische hebbelykheid van vaerzen naar den eisch
te kunnen maaken, zo bewyze men zyn talent, door iets te vertaalen (§. 46.), of zelf
te knutselen. Men beginne met gegeevene opene rymwoorden uit te vullen! Men
maake sonnetten in Boutrimés; men dichte vaerzen op den zelfden trant; men
vervaardige parodiën van andere reeds voorhandene bekende vaerzen, by voorbeeld
op: Apol, op Helikon gezeten (Poëzy, Deel II, bl. 187-193) ‘D'Amsterdamsche
Akademi aen alle poëten en dichters’ (WB III, p. 296; ‘Tapvol’ op p. 298; ‘Herarch’
is de beginregel van ‘Blixem van 't Noordhollandsche synode’ (WB III, p. 344);
‘Schout Bondt’ staat in de beginregel van ‘Aen alle Honde-slagers’ (WB III, p. 408).
Zie § 58; zie noot 503.; gelyk Vondel zelf vier diergelyken dichtte, als Alvol, op
Heele Ton gezeten; Tapvol, op Doeleton gezeten; Herarch, van Kussenzucht
bezeten; en Schout Hond op 't hondekot gezeten. Zie hier een staaltje eener parodie
op Vondels Bruiloftliedt, dus beginnende:
Gy waart, heer Bruidegom, een pronkbeelt van yvoor, enz.
(Poëzy, Deel I, bl. 724 enz.) ‘Bruyloftslied Alard Krombalck en Tesselschade Roemer Visschers’,
r. 319-338 (WB II, p. 478-479).

die aldus luid:

Ter Bruilofte
van het rym en de vaerstrant.
Gy waart, ô bruid, gelyk een pronkbeeld van yvoor,
Dat reuk derft, smaak, gezicht, gevoelen en gehoor,
Waarin, ondanks den pols, naauw schyn van leven zweeft,
Terwyl het ziel noch denkvermogen in zich heeft.
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Maar als u 't godlyk Rym, uw helft, te beurte viel,
Toen lookt gy op, en 't lyf ontving ter feest zyn ziel:
Het sterflyk werd verknocht met zyn onsterflyk deel,
En 't geen eerst stukwerk was, werd een voltooid geheel.
En gy, ô Bruigom, die uw zielsvrindin omvangt,
Wy zien hoe ge aan haar taal en gladde lippen hangt,
En luistert naar Apol, die zyn geheim ontsluit,
Door den begaafden mond van uwe schoone Bruid.
Gelieven, die elkaêr omhelst uit zuivre trouw,
Geeft uw gespeelen zulk een neiging, zulk een vouw,
Dat zy, versmaadende der Prosa ydelheid,
Uw voetspoor drukken, dat hen naar de starren leid!
En, voor uw hemelvaart uit 's waerelds nachtspelonk,
Gewint ontelbaar kroost! waarin, wat in U blonk,
Mede eeuwig blinke: op dat uwe echt, die heerlyk is,
En RYM en VAERSTRANT, nooit geraake in duisternis!
(Anonimus, Mengelwerke<n>, bl. 287) Anonimus, Mengelwerke<n>, p. 287. Niet getraceerd.

Om aan den gang te raaken, raade ik den dichtlievenden kandidaaten, om Heyblocq,
Focquenbroch , de Laauwerstryd van de juffers Questiers en De Veer , en andere
vaderlanderen, tot hun voordeel te leezen Jacobi Heiblocq, (gest. 1690), rector te
Amsterdam: Farrago Latino-Belgica of Mengelmoes van Latijnsche en Duitsche
gedichten, Amsterdam, bij Pieter van de Berge, 1662. UBL 1180 G 24.
Van Focquenbroch, zie noot 63.
Cornelia van der Veer, (1639-na 1702) en Catharina Questiers, (1637-1669),
Lauwer-strijt; met eenige Bij-dichten aan, en van haar geschreeven, Amsterdam, bij
Venendael, 1665. KB 809 G 29..
Het onderwerp der vaerzen blyft, als gezegd is, altoos vry, en daaromtrent kunnen
noch behoeven geene regels voorgeschreeven te worden. Elk levere wat hy wil en
kan. Heeft men, door oefening en kunstliefde, zich in het vaerzenmaaken eenigszins
gevormd (§. 59.), zo verzuime men geene openlyke gelegenheid, om zyn talent te
kweeken en te vertoonen; men bezinge bruiloften en lykstatiën, doorluchtige mannen
en geschavotteerden, kryg en vrede. Ook draale men niet te lang, met zyn
dichtvermogen aan toneelstukken
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en heldendichten te beproeven; want de uitvoering zal weinig zwaarigheids ontmoeten.

§. 43. De poëzy kan alzins laag zyn
De poëzy kan alzins laag zyn, zo wel in haare onderwerpen als uitdrukkingen, voor
zo verre de inhoud der vaerzen prosa en praat is (§. 3. en §. 18.). By voorbeeld:
Wie soud 'er in de stad de vuyle plichten doen?
Wie ruymen ons gemack, wie vegen onse schoen?
(Cats, slapeloose Nachten, bl. 26) Jacob Cats (1577-1660), Gedagten op Slapelooze Nachten,
Amsterdam, Andries van Damme, 1715, in: ‘Dat de Heere Christus selfs door vrouwen is
onderhouden geweest [...]’, ‘Antwoort’, p. 26, r. 27-28. Het tweede citaat komt uit: ‘Dat het
geven van Aalmoessen, als aan den Heere Christus sels gedaan, in Godts woord word
opgenomen’ op p. 111. KB 477 J 42.
Hen word niet opgeleyt, dat zy onguure menschen,
Niet anders zyn geweest als dreck en vuile penssen.
(bl. 111)
De roede is van den aers -(Vondel, Pascha, bladz.<...>) Pascha (plaats niet aangegeven), r. 909 (WB I, p. 214: ‘vanden
neers’).
Zy scheet de vryheit op den hoet.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 82) ‘Grafschrift op een musch’, r. 4 (in WB V, p. 946 als apocrief
beoordeeld).
En in den Broek; wat hof is daar
Toch anders als het Keutels gat,
Daar mee hy op de sleutels zat -- -(Vondel, Hekeldigten, bladz. 16) Hekeldigten, p. 16. Deze paginering is ontleend aan een
uitgave van Palamedes met Hekeldichten, zie noot 170. Onder ‘Haec libertatis ergo’ staat daar
een gedicht met de titel: ‘Druk-Faut in 't Papiere geldt’, met daarin deze regels.
Die d'ongebonden moorders haest
Uit toorne en wraeck aan huspot scherven.
(Vondel, Hierusalem verwoest, bl. 38) Hierusalem verwoest, r. 1325-1326 (WB II, p. 166).
Zy stoffen: Godt de Heer
Zit hoogh en droogh -- -(Vondel, Davids Harpzang, bl. 240) Davids harpzangen, WB VIII, p. 460, r. 25-26.

Het verhevene is slechts eene toevallige, geenszins noodwendige eigenschap, die
even zo wel in prosa als in vaerzen kan bestaan; in tegendeel kunnen ook de laagste
dingen en gevoelens gepaste onderwerpen der poëzy worden:
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Zo veel vermoogen de orde en schikking van de woorden;
Zo groot een' welstand kan de hand eens dichters, vaak
Byzetten aan een' slechte en zeer gemeene zaak.
(Pels, Dichtkunst, bl. 24) Pels, Dichtkunst, r. 630-632.

‘De verbeelding’ zegt de Engelsche Spectator (Deel IV, bl. 381) Spectator of
verrezene Socrates: Vertoog LIV. Zie noot 168., ‘wordt zelf gestreelt door de
beschryving van een' mesthoop, indien deszelfs afbeeldsel haar met gevoeglyke
uitdrukkingen vertoont wordt.’ En een volledig bewys, dat de poëzy kan en mag laag
zyn, levert Swift in zyne verhandeling over het Diepe, of, de kunst van in dicht te
kruipen ‘Het diepe, of de kunst van te kruipen in dicht’ staat in Deel II van het
Vertelsel van de ton, p. 3-112 (Swift, ‘Peri bathous’).: men vind daarin alles wat
deeze stelling, in weêrwil van sommige strenge kritieken, buiten kyf kan zetten.
In alle gevallen is het beter zich laagjes te houden, dan met Icarus te hoog te
vliegen, en Vondel zegt derhalve:
Wie wys is, hou zich laegh, en in zyn element.
(Poëzy, Deel II, bl. 392) ‘Vertooningen in Salmoneus’ III, r. 4 (WB V, p. 790).

Ook is het zeer moeijelyk om hier de juiste maat te treffen; want het gaat met de
poëzy veeltyds gelyk met de deugd, volgens den heer Kasteleyn:
Zy wil verheven zyn, en word gestreng en droog,
(Codrus, bl. 38) P.J. Kasteleyn, Codrus, Amsterdam, bij P.J. Uylenbroek, 1784, naar het Duits
van Johann Friedrich von Cronegk (1760). KB 3081 C 28 1. Jacob Lutkeman (gest. 1782)
vertaalde hetzelfde stuk als Codrus of de grondlegging van het Atheensche gemeenebest (1785).
Zie KB 946 A 97. Zie noot 493. Zie noot 522.
En hy, die 't kruipen vreest, gaat boven 't zwerk verdwynen.
(Göbel, Dichtkunde, bladz. 4) Gobels, Dichtkunde, I, r. 68.

En van den anderen kant,
Een ander vreest een' storm, en kruipt om die te ontwyken,
Gelyk een slak langs de aarde.
(Pels, Dichtk., bladz. 2) Pels, Dichtkunst, r. 37-38: (variant: ‘in veiligheid, langs de aarde’).

Voor het overige is niets algemeener, dan dat
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de dichters zelven hunne poëzy laag noemen, by voorbeeld:
Indien myn lage styl uw' hoogen geest behage.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 128) ‘Brief aen Bertholdus Nieuhusius’, r. 1 (WB V, p. 596).
Myn note rolt te laegh: gy ryst te hoogh. (Bl. 256) ‘Opdraght van de Maeghdebrieven aen de
Heilige Maeght’, r. 23 (WB IV, p. 431). Zie ook noot 350.
Nooit is myn laage kunst tot hooger prys betaald.
(D. Smits) Bij Hoffham geen plaats gegeven. Gelocaliseerd in: Dirk Smits (1702-1752) in de
opdracht voorin Petrus Burmans Intreéreden [...] over de poëtische verrukking, Rotterdam, bij
Philippus Losel, 1740, p. [4], 5de regel v.o.: ‘Nooit is myn lage kunst tot hooger prys betaelt’.
Zie noot 370. KB 3096 A 3.
Schoon ik in lage laerzen
U thans ontmoete, ik bid, verschoon uit gunst
Myn laag gedicht -- -(F. Greenwood, Gedichten, bl. 56) Frans Greenwood, Gedichten, Rotterdam, bij Arnold Willis,
1719: ‘Het jaargetyde van den Heere A. de Vogel’. KB 839 D 15.
Volmaekte nimfen, wilt myn stoute drift verschoonen,
En leertme hoe ik u moet roemen naer waerdy:
Geeft glans en luyster aen myn laege poëzy.
(Proeve van Dichtoeffening, door A.L.F. en A.P.S., bl. 176) Proeve van dichtoeffening:
‘Vaerwel aen de zanggodinnen’, p. 167-177.
Vondtge in myne zwakke klanken,
in myn laage Poëzy!
't Minst genoegen? ja, gy vondt het!
(P.J. Kasteleyn, in de Opdragt voor Dormont en Julia) Kasteleyn: Dormont en Julia, of de
beloonde huwelyksliefde, bij Izaak Duim, 1779, ‘Opdragt voor Dormont en Julia’ aan Jan Jacob
Hartsinck. KB 448 G 38.

hoewel deeze getuigenis gemeenlyk enkel een bewys en eene vrucht van hunne
nederigheid is (§. 44.).
Zy leeren ons alleen hoe dichters kunnen daalen,
En, zonder laag te zyn, aan 't Nedrig' zich bepalen.
(Göbel, Dichtkunde, bladz. 13) Gobels, Dichtkunde, II, r. 29-30.

§. 44. De nederigheid is den poëeten eigen
De nederigheid is den poëeten eigen. Ik heb reeds aangetoond, dat de dichters hunne
verheven kunst, vaerzen te maaken, gemeenlyk laag noemen (§. 43.); een spreekend
bewys hunner nederigheid! Do De Cock Gerhard Theodorus de Cock (1733-1808,
Friese dominee), Proeve van Bijbeldichten, Brieven, en Mengelzangen, Leeuwarden,
bij Chalmot, 1765: ‘Opdragt aan Helena Rengers’, r. 30. UBL 1206 B 27., in de
Voorreden voor
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zyne Proeve van Mengeldichten, vergelykt dus uit nederigheid dit dichtwerk met
eene smalle en laage hut; ook zingt hy daarvan in de Opdragt:
Daar 't om uw Naam myn smal gedicht ontziet;

en het is zeer eigenaartig, iets dat niet te breed is, smal te noemen.
Men vind alöm voorbeelden, dat poëeten van zichzelven, zeer ootmoedig en nederig
spreeken. Aldus zegt de Decker, in zyn Lof der Geldzucht:
Daar is onlangs geleên een Decker opgestaan,
Een dichterken van Dort, 't welk ook wel derf bestaan
In zyn Neêrduitschen rym ons zo wat aftetouwen.
Dat bloeiken, enz.
(Bladz. 119) De Decker, Lof der geldsucht, p. 119.

Zo noemt Focquenbroch zichzelven:
Een Poëetje
Als een scheetje
In het steedje
Aen het Y.
(Dichtwerken, Deel II, bl. 382) Van Focquenbroch, ‘Brief aan myn Heer van Brandwyk over
zyn Avondschoolen’.

Dus legt Jacobus Rosseau zynen zingenden kraamer, Krispyn, in den mond:
Ook heb ik de ontmantelde apotheker Rootkeel zonder kuit;
Ook Aran en Titus, boertig berymd door Rosseau, dat gekke poëetje.
(Bladz. 69) Jacobus Rosseau, De Zingende Kraamer of Vermaakelyke Krispyn, Amsterdam,
bij Niklaas Dor, 1718: ‘Ook heb ik de ontmantelde Apotheker, rotkeel zonder kuyt? / Ook Aran
en Titus, boertig bereymd door ROSSEAU dat gekke poëetje’ (p. 69). KB 32 G 44. (Jan Vos
was de schrijver van Aran en Titus, Amsterdam, bij Jacob Lescailje,1656. KB 448 L 25.

Zo laat Van Der Hoeven zynen Dokter Windmolen zeggen:
Ik lagch met Willem van der Hoeven;
Die staat de kop meê dwars op schroeven:
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Hy wil meê rymen, goeije man!
Maar och! de bloed weet nergens van.
(Het Koffyhuis, Tooneel II) Van der Hoeven, Het koffyhuis, Toneel elf, p. 17.

Zo laat Nomsz zynen Niemant zeggen:
-- -- -- Ik heet geen Nomsz, mynheer;
Dat is een rymelaar: zyn werk is vol gebreken;
Och! als de jonge sterft zal Niemant van hem spreeken.
(Iemant en Niemant, II. Bedr., VI. Toon.) Nomsz, Iemant en Niemant, bij Izaak Duim, 1768:
II, sc. 6. In UBL 1094 E 19:2 staat op p. 30: ‘Ei spreekt toch Duitsch, mynheer, / Het Fransch
heeft als ons Duitsch voorzeker zyn gebreken’.

Somtyds echter is de nederigheid der poëeten niet ter goeder trouwe, en snorkende
verwaandheid onder hunne zelfbeschimpingen verborgen; want men weet, hoe zy
zich belgen, als het publiek of een ligchaam kritieken hunne ronde taal naar den letter
opneemt. De zo even aangehaalde ootmoedige Nomsz, dien zeker de geestigheid
zyner aangebragte zelfbeschimping kittelde; hoe gevoelig beledigd vond hy zich niet
van de schryvers der Vaderlandsche Letteröefeningen In 1761 opgericht door
Cornelis Loosjes., door hunne beoordeeling van zynen Amosis! En echter hadden
die schryvers op verre na niet van hem gezegd:
Nomsz is een rymelaar: zyn werk is vol gebreken;
Och ! als de jonge sterft zal Niemant van hem spreeken!

§. 45. Het oorsprongklyke doet niets ten voordeele van vaerzen
Het oorsprongklyke doet niets ten voordeele van vaerzen, en
't Vertaalen
Kon ons zo groot een lof, of laster, doen behaalen,
Als 't maaken.
(Pels, Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 67) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1685-1687.
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Zogenaamde Eigenvindingen hebben dus geenen voorrang boven Vertaalingen:
't Zy gy vertaalt, of 't land door eigenvinding eert,
Geloof vry dat men hier u even hoog waardeert.
(J. Nomsz, Mengelwerk., bladz. 5) Nomsz, Mengelwerken, p. 5.

Het verlicht publiek en de kunstrechters vellen alzins dit oordeel, en het is nog
onbeslist, wie grooter geweest zy, Corneille en Voltaire, die Pompejus en Brutus,
in het Fransch, leverden Pierre Corneille, La Mort de Pompée (1643), vertaald door
Charles Sebille als Pompejus (1737).
Voltaire, Brutus (1730), vertaald door Feitama (1735) en door J. Haverkamp (1752).,
of Sebille en Feitama , welken die treurspellen in Neêrduitsche vaerzen vertaalden.
Apollo zelf twyfelt, en men hoore zyne uitspraak omtrent Sebilles verdiensten:
‘ô Fransche Sophocles! ô roem van Pindus chooren!
Is u myn dichter, of zyt gy hem voorgegaan?’
(Dus uit zich Febus reeds:) ‘Zyn roem zal eeuwig leeven;
'k Zal hem myn laauwerkrans, maar geenen eerstoel geeven,
't En zy Corneille of wy hem de onzen doen bestaan.’
(A. de Haen, Mengeldichten, bl. 342) Abraham de Haen, Herderszangen en Mengeldichten,
‘Ter gedachtenisse van den Heere Charles Sebille’, r. 10-14.

Men verlieze nooit uit het oog, dat het op de vaerzen alleen aankomt (§. 40.), en dat
zy het kunstigste en wezenlykste deel der poëzy uitmaaken (§. 22.). Over het geheel
is het woord Eigenvinding eene dwaaze benaaming, en zo ongerymd als het woord
Dichtkunst zelve (§. 11.). Men vind vaerzenmaakers, wel is waar, die zich op hunne
eigenvindingen geweldig veel laaten voorstaan; maar het is zeker belagchlyk daarmede
te willen pronken, wyl daaraan niets gelegen is. Men lette slechts op het stuk. Wie
schat Vondels vertaalden Virgilius en Ovidius niet
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boven eenen oorsprongklyken Aartsvader Jacob -- Salomon -- Mozes -- enz. ? Is
de Iemant en Niemantvan Nomsz niet ongelyk fraaijer dan die van Vos? De
Aartsvader Jacob, ‘waar achter gevoegd eenige gedichten, benevens een verhandeling
over de verrukking in de gewyde dichtkunst’, Amsterdam, bij Willem Immink, 1782
(zonder auteursnaam) UBA 459 D 14; Vondel, Salomon, treurspel (1648); Nicolaas
Versteeg, Mozes in twaelf boeken (1771).
Iemant en Niemant, gerijmt door Isaac de Vos, t'Aemsterdam bij Jacob Lescaille,
1645. KB 30 H 67. (Het is een Nederlandse versie van de Duitse ‘Comoedia von
Jemand und Niemand’ in de Englische Comoedien und Tragoedien, 1620. Nomsz
maakte er in 1768 een bewerking van. Onder het vignet op de titelpagina staat het
motto ‘perseveranter’, dat Hoffham in Al stond 'er de galg op gebruikt als de latijnse
vertaling van de titel van zijn toneelstuk.) Zyn Ryk , Sebille en Bode , niet alle drie
dichters van den Dobbelaar? Elk van hun, immers, heeft dit blyspel in vaerzen
gebragt of berymd; en Regnard, die den Dobbelaar Jean François Regnard
(1655-1709), Le Joueur, 1696.
Charles Sebille (gest. 1738), boezemvriend van Feitama, De dobbelaar, naar Regnard,
bij Izaak Duim, 1741. KB 1094 G 14:4.
Frans Rijk, toneelschrijver en vertaler, oprichter (omstreeks 1680) van het
kunstgenootschap ‘In magnis voluisse sat est’: De dobbelaar, bij Isaac Duim, 1736.
KB 443 A 40.
‘Matthys Bode [had] er eene nooit gedrukte vertaling van gemaakt’ (Te Winkel,
Ontwikkelingsgang, III, p. 248). allerëerst dichtte, munt boven zyne drie Nederduitsche
makkers over het geheel niet uit, dan door de prosaïsche stoffe en het onderwerp van
zynen Joueur: eene loutere kleinigheid, die Ryk, Sebille en Bode, niet minder doen
poëeten zyn. En Regnard had zynen Joueur slechts in prosa behoeven te schryven,
zo zou hyzelf geheel geen poëet, en Ryk, Sebille en Bode, zouden door hun
berymingen alleen dichters in dit geval geweest zyn (§. 48.).
Eindelyk weet al de waereld, dat Fenelons Telemachus, hoewel oorsprongklyk,
echter geen dichtstuk is; maar Feitamaas berymde
vertaaling herschiep dit prosaïsche werk tot Neêrlandsche poëzy (§. 48.): hy schreef
zulks door zyne vaerzen op Herkules pylaaren (§. 62.). En zeker, men zou hier een
bekend vaers van Nomsz, aldus kunnen parodieeren:
Ik ken nog Fenelons, maar 'k weet geen Feitamaas.
(Mengelwerken, bl. 5) Nomsz, Mengelwerken, juist geciteerd.
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§. 46. Hy, die in vaerzen vertaalt, is alzins poëet
Hy, die in vaerzen vertaalt, is alzins poëet. Dit ware wederom geheel onnoodig nader
aan te merken, indien men niet lieden vond die zulks loogchenden. Want, in waarheid,
‘er zyn dwaalende kritieken, die beweeren, dat iemant, die vertaalt, en zyne vertaaling
in de keurlykste Neêrduitsche vaerzen levert, echter niets minder dan poëet zy. Zy
waardeeren de schoonheid van zyn oorsprongklyke, (indien het die bezit) pryzen den
juistgetroffenen zin der vertaaling, (indien het waar is) vinden aan de vaderlandsche
vaerzen niets te berispen, doch houden hemzelven by dit all' geenszins voor een'
dichter, maar voor een' louter' vaerzenmaaker, voor een mensch zonder kop. Welk
een onzin! En staat niet de vaerzenmaaker reeds boven den dichter (§. 39.)? Zulke
hairkloovers vinden in de schoone berymde vertaalingen onzer geachtste treurspellen,
by voorbeeld in Zelmire, Adéla, Olimpia, Gustavus, de Heracliden, Zarucma,
Mahomet, Titus Zelmire van P.L. Buyrette de Belloy (1762), vertaald door N.W.
op den Hooff (1763).
Adèle de Ponthieu van Pierre-Antoine de la Place (1757), vertaald als Adéla, gravinne
van Ponthieu door H.J. Roullaud (1762).
Olympie (1764) van Voltaire, vertaald als Olimpia door Lucas Pater met andere leden
van ‘Oefening beschaaft de kunsten’ (1764).
Gustavus (1761), naar Alexis Pirons Gustave Wasa (1733).
Les Heraclides van J.F. Marmontel (1752), vertaald als De Heracliden door J.
Lutkeman (1756).
Zarucma van Edmond Cordier de St. Firmin, vertaald door Lucas Pater, Anth. Hartsen
en andere leden van ‘Oefening beschaaft de kunsten’ (1765).
Mahomet van Voltaire (1742), vertaald door Anth. Hartsen, lid van Diligentiae Omnia
(1770).
Titus van P.L. Buyrette de Belloy (1759), vertaald door Nomsz (1765); vier
opvoeringen in 1765., geheel geene Neêrduitsche poëzie, dan alleenlyk in de
toewyïngen: de stukkenzelven zyn volgens hun, slechts gladde rymery. Zy maaken
tusschen Corneille, Racine, Voltaire en Nil Volentibus arduum, Studio fovetur
ingenium en Oefening beschaaft de kunsten enz. enz. ‘Nil Volentibus arduum’:
Amsterdams kunstgenootschap, opgericht in 1669 door o.a. Lodewijk Meyer, Andries
Pels en Joannes Antonides van der Goes.
‘Studio fovetur ingenium’: de zinspreuk waaronder Feitama's werk werd uitgegeven.
‘Oefening beschaaft de kunsten’, genootschap van Amsterdamse toneelschrijvers,
in 1752 opgericht door Lucas Pater. naauwkeurig het zelfde onderscheid, als zy
tusschen die Fransche dichters en hunne kamerdienaars
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maaken, die hen ontkleeden en japon en muilen reiken.
Dwarsdryvers van dien aart verdienen meer stilzwygend veracht, dan ernstig
wederlegd te worden. Natuurlyker wyze behoort Mercier in het getal en aan de spitse
derzelven; dus spreekt hy; “Je plains fort cette foule de jeunes gens qui s'adonnent
à la rime; ils négligent tout le reste pour posséder leur Richelet; ils veulent mettre en
vers tous les Poëtes anciens: ce qui annonce d'abord un défaut de jugement. Ils se
tourmentent en pure perte. Plein de compassion pour les tortures qu'ils éprouvent,
j'admire en pitié leurs peines infructueuses” (Tableau de Paris, Tom. VIII, p. 168)
Mercier, Tableau de Paris, VIII, p. 168. César-Pierre Richelet (1626-1698) was de
auteur van een Dictionnaire de rimes (1648)..
Het berymend vertaalen is, in tegendeel, het doorslaanste bewys eener poëetische
hebbelykheid, en tevens het bekwaamste middel om van de rymkunst (§. 65.) zich
geheel meester te maaken. Ook Vondel raadde, in deeze betrekking, derhalve den
aankomenden poëet alzins het vertaalen aan, en 'heilige of weereltsche historien, ook
verzieringen, uit Virgilius, Ovidius, Amadis en Bokatius, te rymen, om zich van de
rymkunste meester te maeken’ (Aenleidinge ter Nederd. Dichtkunste) Aenleidinge
ter Nederduitsche dichtkunste, (WB V, p. 485, r. 47-49)..
Vaerzen zyn en blyven eeuwig vaerzen, en verklaaren hunne maakers tot poëeten
(§. 6.), en het oorsprongklyke doet niets ten voordeele derzelven (§. 45.). Een vertaaler
dan, die zyn werk berymt, is alzins een dichter. De zaak is buiten kyf, en geen onzer
verlichte poëeten zelven
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twyfelt daaraan. Hieröm heet het, by voorbeeld, van den grooten vertaaler Feitama:
Wie zou met lykcipres dien Fenix niet bekroonen,
Die, met den schoonsten zwier, La Motte, Crebillon,
De Caux, Duché, de Brueys, Voltaire, Fenelon
En twee Corneilles volgde op onnavolgbre toonen?
(L. Pater, Poëzy, bl. 380) Pater, Poëzy: ‘Ter gedachtenisse van den beroemden dichter, den
Heer Sybrand Feitama’, r. 5-8.
Antoine Houdart de la Motte (1672-1731), Ines de Castro (1723), vertaald door S. Feitama.
Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762), Pyrrhus, vertaald onder de zinspreuk ‘Studio fovetur
ingenium’ door S. Feitama.
G. de Caux (Le Président Hénault, 1685-1773), Marius à Cirthe (1715), vertaald door S. Feitama
(1735).
Joseph François Duché de Varny (1668-1704), Absalon (1712), vertaald door F. Rijk (1741);
Jonathan (1714), vertaald door S. Feitama (1735).
David-Augustin de Brueys (1640-1723), Gabinie (1699), vertaald door S. Feitama (1735).
Pierre Corneille (1606-1684), Thomas Corneille (1625-1709).

§. 47. Een dichter kan slechts door een' dichter vertaald worden
Een dichter kan slechts door een' dichter vertaald worden. ‘Het is onmogelyk,’ zegt
een genootschap van geleerden, ‘dat een dichter wél vertaald word, of het moest door
een' dichter geschieden’ (Levensbeschryving van verscheidene vermaarde
Italiaansche mannen, enz., bl. 158) Levensbeschryving van verscheidene vermaarde
Italiaansche mannen en vrouwen. Beschreeven door een Genootschap van Geleerden;
uit het Fransch vertaald, Harlingen, bij V. van der Plaats jr, 1769: in ‘Aanmerkingen
over het leven van Torquatus Tasso’: ‘Het is onmooglyk dat een Dichter wel vertaald
wordt, of het moet door een Dichter geschieden’. PBF C 19533.. -- Het verstaat zich,
dat vaerzen in vaerzen moeten vertaald worden, en hy, die in vaerzen vertaalt, is
alzins poëet (§. 46.). Gelyk, natuurlykerwyze, de vaerzen den oorsprongklyken dichter
(§. 6.) waarlyk en alleen tot dichter maaken: zo verklaaren de vaerzen des vertaalers
ook hem evengelyk tot poëet, en bewyzen dat hy zyn origineel wél en kunstig vertaald
hebbe.
Vondel uit zich aldus:
Vertolken staet elk vry, is ieder even na
Doch geensins even nut. -- -- -Indien Ovidius quam 's levens licht t'aenschouwen,
Hy zou zyn werkstuk slechts een' fenixtolk vertrouwen;
(Poëzy, Deel II, bl. 293) ‘Opdraght van Ovidius of Loofwerk, aen Diedrik Buisero’, r. 125-126
en 131-132 (WB VII, p. 381).

en hy,
De fakkel onzer taal, de Fenix van zyn' tyd,
(De juigchende Schouwburg, tooneel I) Pater, De juichende schouwburg, p. 2.
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heeft zulks door zynen vertaalden Ovidius beweezen. Alle prosavertaalingen van
uitheemsche dichters die wy bezitten zyn niet dan zeer gebrekkig, en welk een
overwigt van volkomenheid heeft niet Vondels vertaalde Virgilius in vaerzen, boven
zyne vertaaling in prosa! Het vertaalen eens dichters in prosa doet hem zyne
wezenlykste schoonheden (§. 22.) verliezen, en levert hem dus zeer onvolkomen;
wyl de prosaïsche inhoud der vaerzen alleenlyk derzelver grove en stoflyke deelen
levert, die men het caput mortuum zou kunnen heeten. De Guardiaan toont zulks
aan, als hy zegt: ‘De poëzy is zo vol van fyne geesten, dat zy in het overgieten
vervliegen; en als 'er geen nieuwe geesten bygedaan worden, blyft 'er niets over, dan
het geene de stookers terra damnata of caput mortuum noemen’ (Deel II, bl. 475)
De Guardian of de Britsche Zedenmeester, II, p. 475 (spelling licht gewijzigd); terra
damnata of caput mortuum: ‘dodekop’, het bezinksel dat bij de bereiding van
zwavelzuur uit ijzervitriool in de retort achterblijft..
't Is waar, dat Vondel zelf belyd: ‘Rym en maet, waer aen de vertolcker gebonden
staet, verhindert oock menighmaal, dat de vertaelder niet zoo wel en volmaacktelyk
naspreekt, 't geen zoo wel en heerlyck voorgesproken word, en yet van d'eene taal
in d'ander, door eenen engen hals te gieten, gaet zonder plengen niet te werck’
(Opdragt voor Elektra ‘Opdragt voor Elektra’ (WB III, p. 642-643, r. 49-53).. Maar
het geene van de oorsprongklyke vaerzen verloren gaat, moet en kan de vertaalende
dichter, door de schoonheden zyner eigene vaerzen, herstellen en vergoeden. Dit is
het bydoen der nieuwe geesten, waarvan de Guardiaan
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spreekt, en hieröm kan een dichter slechts door een' dichter vertaald worden.
De waarheid van deezen regel bewyst tevens alzins de vruchtbaarheid der
Neêrduitsche dichteren, en den overvloed van goede vertaalingen onder ons; want
in welke spraak, meer dan in de onze, zyn uitheemsche poëeten zo algemeen in
vaerzen, en dus door dichters, vertaald? -- En uit overtuiging van deezen grondregel,
heeft Voordaagh zyne fraaije Neêrduitsche vertaaling van Voltaires Dood van Cesar
aan dien Franschen dichter zelf opgedraagen Jacob Voordaagh (gestorven na 1742),
mecenas van Willem van der Hoeven, vertaler van Voltaires Dood van Cesar,
Amsterdam, bij Izaak Duim, 1737. Het bevat een brief in het Nederlands: ‘Aan den
Heere de Voltaire’. KB 3186 G 39..

§. 48. Wy maaken uitheemsch prosa tot dichtstukken
Wy maaken uitheemsch prosa tot dichtstukken; dan namelyk, als wy dat prosa
vertaalen en in vaerzen brengen. Deeze handelwyze is zo gemeen in ons land, als
het insmelten van uitheemsch goud, om 'er Hollandsche dukaaten van te munten.
Dus heeft Feitama Fenelons prosa waarlyk tot een heerlyk heldendicht gevormd; en
dus heeft vooral zo menige dichterlyke hand onder ons het onbeduidend prosa der
Fransche en Hoogduitsche tot uitmuntende tooneelstukken herschapen. Of wie weet
niet dat, by voorbeeld, de Vrek, de burgerlyke Edelman, de ingebeelde Zieke, de
belagchelyke hoofsche Juffers, het gedwongen Huwelyk, Filebout, Scapyn, het
spookend Weêuwtje, de geschaakte Bruid, de bedrogen Officier, de Graaf van
Olsbach, Natalia, de adelyke Landman, de
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Deserteur uit kinderliefde, de deugdzaame Armoede De Vrek: L'Avare (1668);
De burgerlyke Edelman: Le Bourgeois Gentilhomme (1670); De ingebeelde Zieke:
Le Médecin malgré lui (1666); De belagchelyke hoofsche Juffers: Les Précieuses
ridicules (1659); Het gedwongene Huwelyk (1682): Le Mariage forcé (1664); Filebout
(Fielebout of de doktor tegens dank, 1680): Le médecin malgré lui (1666); Scapyn:
Les Fourberies de Scapin (1671), alle van Molière.
Het spookend Weêuwtje: naar het Frans van Antoine le Métel d'Ouville (1670).
De geschaakte Bruid, of Verliefde reizigers: Blijspel (NIL), 2de druk in 1717.
De bedrogen Officier, door E. van Elvervelt, naar Diderich Menschenkraek van
Ludvig Holberg (1724).
De Graaf van Olsbach, van Johann Christian Brandes in 1778 in Kasteleyns vertaling
in Amsterdam vertoond.
Natalia naar het Frans van Louis Sébastien Mercier, door Bartholomeus Ruloffs
(1777).
De adelyke landman: F.G. von Nesselrode, Der adelige Taglöhner (1774), uit het
Duits vertaald door Anthony Hartsen (1719-1782) in 1779.
De Deserteur uit kinderliefde: Gottlieb Stephan de Jonge, Der Deserteur aus
Kindesliebe, vertaald door Anth. Spatsier (1777). (Als De Deserteur uit ouderliefde
staat hetzelfde stuk, ook door Anth. Spatz[!]ier vertaald in de Spectatoriaale
Schouwburg, deel 11, van 1782, maar Hoffham citeert daar niet uit).
De deugdzaame Armoede (1776) naar L'Indigent van Louis Sébastien Mercier (1772),
door J.J. Hartsinck (1716-1779)., enz, enz, oorsprongklyk slechts eenvouwdig prosa,
en dus geene waare tooneelstukken (§. 35.) zyn? Bertuchs Elfride is niets dan een
lap prosa, maar Kasteleyns Elfride is een keurlyk treurspel; en de Neêrduitsche
dichter zegt derhalve in zyne opdragt voor dat stuk:
Dus mag Elfride in 't einde uw' tempel binnen treeden,
Geleid door myne hand;
Door poëzie getooid in Nederlandsche kleeden,
Naar dichterlyken trant;

en laager:
Ontvang de hemelschoone en zagte en teedre Elfride
In 't kleed der poëzy;

te recht; wyl in het oorsprongklyk Hoogduitsch haar de poëzy mangelt P.J. Kasteleyn,
Elfride, naar het Duits van Friedrich Justinus Bertuch (geb. 1747 in Weimar), Elfride
(1775). De proza-Elfride van 1778 in de Spectatoriaale schouwburg, deel 6, maakt
in 1783 plaats voor een gerijmde versie, bij de Erven David Klippink, waarin een
opdracht aan de leden van het tooneellievende genootschap ‘Utile et amusant’
(‘Proficit et recreat’ op titelpagina). UBA 687 E 33..
Het berymen van uitheemsch prosa is de nuttigste oefening der poëzy, het
doorslaanste bewys eener poëetische hebbelykheid (§. 46.), en verdient dus den byval
van alle vernuftigen. Slechts eenen Mercier, dien onbesuisden en onverzoenlyken
vyand der kunst, kan zulks mishaagen. Aldus uit hy zich, in deeze betrekking: ‘La
satiété ne corrige point les malheureux rimeurs; ils s'obstinent à mettre en vers
alexandrins, lourds & pesants, Thompson, Zacharie, Télemaque, Gesner, Buffon; &
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de vers pour dix années’ (Tableau de Paris, Tom. VIII, pag. 168) Mercier, Tableau
de Paris, VIII, p. 168.. -- Doch, het is Mercier!
Ook ons Neêrduitsch prosa word door kunstvlyt somtyds tot dichtstukken gemaakt;
want elk vaderlandsch poëet, die het Gebed onzes Heeren heeft berymd, heeft
dienvolgens een dichtstuk vervaardigd (§. 68.): 't welk de verzameling van
Paternosters van de heer Couck, door Lucas Pater (Pater, Poëzy, bl. 224) bezongen,
kan getuigen Pater, Poëzy, ‘Aan den Welëdelen Heere Joan Couck, op zyne
verzameling van het gebed onzes Heeren, door verscheiden Nederlandsche Dichters
berymd en uitgebreid’.. -- Zelfs Vondels Aenleidinge ter Nederduitsche
Dichtkunste, die hy in proza schreef, is door een' geestig' dichter (§. 38.) uit ondicht
in dicht gebragt Vondels Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste is berijmd in
Ernstige en boertige mengelstoffen, II, p. 198-224. Zie noot 212.. -- En Janus Pindarus
getuigt van het genootschap der Paruiken, dat deszelfs leden hun werk maakten, van
‘koeranten, plakkaaten, kwakzalversberichten, begraafnisbriefjes, en diergelyke
prosastukjes, in heldenvaerzen over te brengen’ (De Kosmopoliet, Deel II, bl. 184)
De Kosmopoliet, nr 76 van 9 juni 1777 (spellingsvarianten: ‘kouranten’,
‘overtebrengen’)..

§. 49. De styl in vaerzen mag geenszins natuurlyk zyn
De styl in vaerzen mag geenszins natuurlyk zyn; want vaerzen zyn niet betreklyk tot
de natuur, gelyk het loutere prosa, maar tot de kunst, als tooi en vorm der poëzy (§.
22.). Wy hebben dit in het algemeen en ingewikkeld reeds aangemerkt, daar wy
betoogden dat de poëzy de taal der goden is (§. 2.); echter is het noodig om zulks
meer in het byzonder te ontzwachtelen.
De styl in vaerzen moet van de prosaïsche natuur afwyken, zowel door plooi der
uitdrukkingen, als door stoute omschryvingen en edele
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overnaamingen; en men heeft deeze verscheidene kunstgreepen den poëeten zelven
af te zien. Ik zal hier slechts enkelde voorbeelden te berde brengen; want ik geef
alleenlyk wenken.
Zegt men, voor anderthalven dag, met Vondel:
Een' halven dagh en noch een' heelen,
(Poëzy, Deel II, bladz. 3.) Vondel, Poëzy II, p. 3. Dit bladzijnummer is onjuist. De versregel is
niet getraceerd.

zo krygt de natuurlyke uitdrukking straks eene poëetische plooi.
Schryft men voor het daagt:
De zonne volgt het spoor van 's ouden Thitons bruid,
En steekt de hemel all' zyn mindere oogen uit;
(P.C. Hooft, Gerart van Velzen) P.C. Hooft (1581-1647), Gerart van Velzen, Alle de gedrukte
werken, ed. Hellinga-Tuinman, Deel II, p. 43, r. 5-6 v.o.

voor den vierden Augustus:
De bloedige oogstmaent, van de vierde zon beslapen;
(Antonides, Bellona aen Bant, bl. 12) Antonides, Bellone aan bant in Gedichten.

zo zyn dit stoute omschryvingen, die met veel kunst van de natuur afwyken.
Schryft men, voor het natuurlyk maar prosaïsch woord aarde, met den poëet zwart
zand:
Die zangheld, wiens doorluchte gaaven -De roem van Neêrland zyn geweest,
Ligt onder 't zwarte zand begraaven.
(T. Arents, Poëzy) Thomas Arents (1652-1701, bevriend met Pels en Antonides); citaat afkomstig
uit Antonides' Gedichten: ‘Ter gedachtenisse des beroemden Dichters Joannes Antonides van
der Goes’, p. 33 r. 5 en r. 7-8.

of voor het naakte woord zand liever zwoord der duinen:
Hier zag hy hoe de zon, met aangenaamen lach, -Het zwoord der duinen pas vergulde met haar straalen;
(Dichtlievende Verlustigingen, van Meditando Fulgens, bl. 6) Dichtlievende verlustigingen
(Meditando Fulgens), ‘Herderskout’, r. 4 en r. 6.

zo zyn dit edele overnaamingen, die ons niet
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natuurlyk schynen, en tot het gebied der kunst behooren.
De natuur levert veele onaangenaame en dorre gewrochten; het is derhalve eene
voornaame kunst der poëeten, dat zy, wanneer ze van eenig schraal onderwerp
spreeken, met uitsluiting der natuur, onze gewaarwording tot iets streelends weeten
op te leiden. Aldus trekt hier de dichter onze zinnen van de uiterlyke korst der barre
duinen tot de uiterlyke korst van een' malschen en smaakeljken ham; van droog zand
tot een vet zwoord. Even zo (want het woord zwoord herinnert my aan het spek,)
belet Vondel ons om aan het onguure en morssige varken te denken, en brengt ons
slechts zyn edelst deel, het spek, voor den geest; wanneer hy zingt:
De wolf, om zulken roof te beter te belagen,
Erboot zich minnemoer te willen zyn van 't speck.
(Warande der Dieren, bl. XVI) Warande der Dieren (WB I, p. 549, r. 6-7).

De styl in vaerzen mag dan geenszins natuurlyk zyn; en zondigt de poëet tegen deezen
regel, zo valt hy in het gebrek van Rembrand , die,
Als hy een naakte vrouw, gelyk 't somtyds gebeurde,
Zou schildren, tot model geen Grieksche Venus keurde,
Maar eer een waschter, of turftreedster uit een' schuur,
Zyn dwaaling noemende navolging van natuur.
(Pels, Geb. en Misbr. des tooneels, bl. 44) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1105-1108.

§. 50. De poëtische vryheid is alleen betreklyk tot het vaerzenmaaken
De poëtische vryheid is alleen betreklyk tot het vaerzenmaaken; tot trant en rym, tot
de taal en
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het spellen; geenszins tot den inhoud der vaerzen zelven. De zaak is klaar: den dichter,
als dichter, behoeft geene byzondere vryheid te worden toegestaan; want hy zegt wat
hy wil (§. 42.). Maar dus is het in geenen deele met den vaerzenmaaker gelegen.
Hem belemmeren duizend kunstwetten: zyn styl is gebonden, en behoeft noodwendig
zekere poëetische vryheden; of de rymer zou niet zelden verlegen staan, en dikmaals
zyn doel geheel niet kunnen treffen. Vondel zong derhalve met Horatius:
De schilder en poëet ontfingen beide een maght,
Van alles te bestaen wat elk zich dienstig acht.
(Poëzy, Deel II, bl. 595) ‘Uit Horatius Dichtkunst’, zie noot 96.

En gelyk de schilder eene verf kan kiezen, en eenen penseelstreek kan trekken, gelyk
hy wil: zo ook kan de dichter eenen vaerstrant en rymwoorden naar zyn believen
verkiezen.
De poëetische vryheden, met betrekking tot het vaerzenmaaken, zyn menigerlei,
en men moet ze by de dichters zelven gadeslaan. Daartoe behooren vooral, het
inlasschen van stoplappen (§. 51.), het smeeden van nieuwe koppelwoorden (§. 99.),
het uitrekken, inkrimpen, afkappen, of veranderen der woorden, ten behoeve van
den trant of van het rym (§. 98.), het verknoeijen van woorden, die in vaerzen zich
geheel niet plooijen, enz., enz.
Ontmoet, by voorbeeld, een poëet somtyds woorden, die zich noch tot rymklanken
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schikken, noch in de maat willen buigen: (gelyk Antonides met Bellericae, Chebulae,
Emblicae, het niet wel wist te klaaren) zo bedient hy zich van de poëetische vryheid,
en laat die kwaade woorden geheel weg uit de vaerzen, zet ze op den kant, en zegt:
Wier naemen ik ontzie te wringen in myn dicht.
(Ystroom, bl. 49) Antonides, Ystroom. De genoemde geneesmiddelen staan in een voetnoot
bij dit vers, dat wordt gevolgd door: ‘Die stoppen 't los gedarmte, en vegen maege en longen /
Te veel van kleevend slym of zwarte gal besprongen’.

Met behulp van even deeze vryheid, zingt de heer De Cock:
Op zulker titels, die, ten stoel des ryks verheven,
De wereld sidd'ren deên voor hun gevreesden staf.
(Proeve van Mengelzangen, bl. 164) De Cock, Proeve van Bijbeldichten, Voorrede (zie noot
256).

en zegt daarnevens in eene noot: ‘In den tekst worden twee geduchte hoofden der
Assyrische heerschappy, Nimrod en Nebukadnezar, gemeld. Ik hebbe beide deeze
naamen weggelaaten, om dat ik
Den laatsten my ontzag te wringen in myn dicht.’

Tot de poëetische vryheden behoort verder, het veranderen van een' locus communis,
welken de poëet in zyne vaerzen aanhaalt, in zo verre die verandering ten gevalle
van het rym geschied. By voorbeeld, zo zingt Vondel, in plaats van: De yver van uw
huis heeft my verteerd (Psalm 69, vs. 10.), op eene plaats:
d'Yver van uw drempel
Heeft my verslonden en verteert;
(Poëzy, Deel II, bl. 48) ‘Lykdicht op Henrik Halman S.J.’, r. 14-15 (WB X, p. 616).
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en op eene andere plaats:
Want lust tot uw tapyten,
En heiligdom verslont, verruckte my;
(Davids Harpzangen, bl. 175) Davids Harpzangen, (WB VIII, p. 395, r. 41-42, alwaar geen
komma tussen ‘verslont’ en ‘verruckte’).

en in zyn berymd Geloof (want Vondel geloofde niet in prosa) doet de poëetische
vryheid, ter gunst van het rym, hem de opstanding der aderen geloven:
Verrysenis van vleesch en âren.
(Poëzy, Deel II, bl. 523) ‘Het geloofsteken der apostelen’, r. 36 (WB V, p. 704).

't Is waar, dat Vondel te dien tyde Roomsch was; maar zyn tydgenoot Jacob Heyblocq,
een goed orthodox gereformeerde, die zeker van den Boozen wenschte verlost te
worden, zong echter:
En als de zesde (bede) zeit: ô Heer! en leit ons niet
In een verzoeking, maar verlost ons van den quaaden!
(Farrago Lat. Belg., bl. 26) Heiblocq, Farrago Latino-Belgica, p. 26 (variant: ‘zeste’).

Het is blykbaar, dat de dichter deeze poëetische vryheid enkel ten behoeve van de
rymwoorden laaden en daaden genomen hebbe, want dus vervolgt hy:
Daer is niet anders in, als: geeft Heer, dat geschied,
Dat we in ons lyf en ziel geen' duivel mogen laaden,
Die ons belette uw' naam te heiligen met daaden.

De kunstkenners spreeken geduurig van de poëetische vryheid, als betreklyk tot het
vaerzenmaaken, tot de taal, spelling, enz. -- Hoogstraten zegt, in het Bericht voor
den eersten druk zyner Lyst van zelfstandige naamwoorden, bl. XLIII:
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‘gelyk wy ook zorge gedragen hebben van geene plaatsen bytebrengen, dan die in 't
rymeloos geschreven zyn, op dat men niet schreeve, dat de poëeten zich veele dingen
inwilligen, en alles durven bestaan, om hunne vaerzen goet te maaken’ David van
Hoogstraten, Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naamwoorden,
Amsterdam, bij François Halma, 1700, ‘Berecht’ [p. 17]. KB 2105 A 149-2.. En zyn
uitgeever A. Kluit maakt daarop de aanmerking: ‘Men is zeker in gebonden rede wel
zo net en naauwkeurig als in ongebonden, en ofschoon men meer dichterlyke vryheden
gebruike, men bederft daarom echter geen taal.’ -- Behalve dat we op 't woord Min
zien zullen, dat Vondel meermaalen door eene poëetische vryheid de Lidwoordekens
op de beteekende zaak, en niet op 't woord thuisbrengt’ (Lyst van zelfstandige
naamwoorden, bl. 12, in de Noot).
Feitama, van de taal en spelling in zynen Telemachus spreekende, zegt: ‘Ik twyfel
niet, of alle rechtschapene dichtminnaars zullen deeze goeddunkelyke poëetische
vryheden, in weêrwil der beuzelende muggenzifters, gaarne toestemmen’ (Voorrede
voorTelemachus) Telemachus, Voorrede, p. XV.. --- En de Hollandsche Spectator,
in zyne verdediging van vader Cats, is van begrip: ‘dat onze dichter, om de maat van
zyne digtregels te vinden, en het rym goed te maken, de poëetische vryheid vry wat
ver uitrekt’ (Deel I, bl. 426) De Hollandsche Spectator, I, p. 426..
Omtrent het meer of minder gebruik der poëetische vryheid, komt het wederom
op de poëetische konsientie aan; en Antonides zegt derhalve: ‘dat veelen rustigh eene
vryheit inwilligen, die hem anderen, van naeuwer gewisse in de
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dichtkunst, voor een vleck van ongebondenheit en onbesnoeiden styl zullen
aanwryven’ (Voorrede voor denYstroom) Ystroom, Voorrede, p. 1, r. 11-14..

§. 51. Stoplappen zyn in vaerzen geoorloofd
Stoplappen zyn in vaerzen geoorloofd; want zy zyn een deel der poëetische vryheid
(§. 50.). Een dichter heeft namelyk de vryheid, om, somtyds en met oordeel,
overvloedige of gewrongene phrases in zyne vaerzen te schuiven, het zy om een
behoevend rymwoord te vinden, of om den vaerstrant vol te maaken. En, gemerkt
het rym de ziel van een vaers is (§. 25.), zo zyn de stoplappen niets anders dan
willekeurige ligchaamtjes, welken de poëeten scheppen, om de ziel, die hen op de
tong ligt, daarin te kleeden en daarmede te omzwachtelen.
De stoplappen zyn in vaerzen ten eenemaal onontbeerlyk, en het gezag der
kunstrechters en dichters wettigt alzins derzelver gebruik. Trublet zegt: ‘Il y a
beaucoup de vers chevilles dans nos meilleurs poëtes’ (Essais de letter. &c., Tom.
IV, p. 219) Trublet, Essais de littérature et de morale, IV, p. 252 (variant: ‘chevillés’).;
en Boileau troostte zich hunner hulpe:
J'aurois toujours des mots pour les coudre au besoin.
(Satire II, v. 36) Boileau, Satire II, r. 36.

Vader Vondel gewaagt, van zich ‘ter noot doorgaens met geleende pluimen van rymen noodige stopwoorden te decken’ (Opdragt voor den vertaald. Virgil. in prosa)
‘Opdragt aan Konstantyn Huigens by den vertaalden Virgilius in prosa’ (WB VI, p.
43, r. 44-46). Zie noot 176 en 558.. En waarlyk, Vondel wist doorgaans van wel
aangebragte stoplappen zeer gerieflyk zich te bedienen. By voorbeeld:
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Maar suffers wenschen om de dood, van schrik vermant.
(Ovidius Herschepp., bl. 101)
-- -- hier noodigt ons de popel stil en zacht. (bl. 322)

De staarten deezer beide vaerzen zyn stoplappen en Ovidius heeft 'er niets van.
-- -- beloofde hem te schenken en vereeren
Wat hy uit al zyn hart zou wenschen en begeeren:
(Ovidius Herschepp., bl. 335)

dubbelde stoplappen!
-- -- al de drommel voor den dag
Komt teffens, als een zwarm, op Penteus aangeschooten,
En vliegen teffens op hem aan met haar genooten;
(bl. 95) De vier citaten zijn afkomstig uit resp.:
Ovidius' Herscheppinge IV, r. 147 (WB VII, p. 519).
Ovidius' Herscheppinge X, r. 780 (WB VII, p. 769).
Ovidius' Herscheppinge XI, r. 155-156 (WB VII, p. 785).
Ovidius' Herscheppinge III, r. 937-939 (WB VII, p. 511).

Hier is de staart weder een stoplap; en Huydecoper vraagt: ‘Wie zyn deeze genooten,
die niet zelfs in den drommel begreepen waren?’ (Proeve van Taal- en Dichtk., bl.
213) Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde, p. 213..
-- -- Wat eere kunt ge inleggen, zonder reden,
Dat mans een weêrloos kind, zo veelen één alleen
Bedriegen? Ik beschrei dit onrecht, vreemd van reên.
(Ovidius Herschepp., bl. 93) Ovidius' Herscheppinge III, r. 867-879 (WB VII, p. 509).

zonder reden en vreemd van reên -- ‘Twee stopwoorden om 't rym,’ roept Huydecoper
weder uit: ‘te meer gebrekkelyk, om dat zy 't zelfde zeggen’ (Proeve van Taal- en
Dichtk., bl. 212). Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde, p. 212.
Hoewel nu Huydecoper, die keurmeester onzer taal en dichtkunde, de stoplappen
wel niet pryst, als poëetische schoonheden, duld hy ze nogthans, als poëetische
vryheden; want by zyne kritiek van Moonens Arnold Moonen (1644-1711, Deventer
predikant), Poëzy, Amsterdam en Utrecht, bij François Halma en Willem van de
Water, 1700, ‘Lykdicht op De Ruiter’, p. 312. KB 758 C 46. vaerzen:
Wie zwygt nu, daer al 't lant, aen zyne deugt verpligt,
En zeeërvarenheit, het lyk volgt, wyt of dicht?

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

111
die hy aldus verbetert:
Wie zwygt nu, daer al 't land, aan zyne deugt en zeeErvarenheit verplicht, het lyk volgt, stom van wee:

ruilt hy stoplappen met stoplappen: en hyzelf merkt hier aan: ‘stom van wee, zal licht
iemand zeggen, is een stoplap: zo is 't; doch die staat hier om de plaats te vullen van
een anderen, te weeten, wyt en dicht, waarvan Moonen zich bedient, om het rym te
vinden’ (Proeve, enz., bl. 82) Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde, niet p.
82 maar p. 83.. --- Men ziet hieruit, dat, omtrent de stoplappen, het oordeel van
meester Jochem geregeld geld:
't komt zo in 't rym te pas. (P. Langendyk, Don Quichot) Pieter Langendyk, Don Quichot op
de bruiloft van Kamacho, Amsterdam, bij Hendrik van der Gaete, 1712, II, 2 (p. 31). KB 2211
C 15..

§. 52. Het vaerzenmaaken vereischt genie
Het vaerzenmaaken vereischt genie, gelyk alle fraaije kunsten zulks vereischen; en
het zy nu dat men de genie met Du Bos , met Trublet, met Sulzer, met Abt Johann
Georg Sulzer (1720-1779), Allgemeine Theorie der schönen Künste und
Wissenschaften, 2 delen, Leipzig, Weidemanns Erben und Reich, 1771-1774. KB
1308 A 11.
Thomas Abbt (1738-1766, werkte samen met Nicolai, Mendelssohn en Lessing mee
aan het tijdschrift Briefe, die neueste Literatur betreffend (1759-1765). Hij publiceerde
Vom Verdienste in Berlijn bij Nicolai (1765), dat als Over de verdiensten in Utrecht
bij Van Paddenburg (1777) werd uitgegeven)., of met nog anderen, dus of zó bepaale:
zo heeft elk mensch geenszins de natuurlyke gaaf om vloeijend te dichten. Niet elk
mensch bezit die onweêrstaanlyke drift, dat scherpzinnig gevoel, dien levendigen
geest, (esprit, witz) dat fyne oordeel, die kracht der ziel, welke tot het vaerzenmaaken
zo noodwendig zyn. Met één woord, men moet genie bezitten, zal men het rechte
rymwoord vinden. Dit deed Boileau uitroepen:
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Rare et fameux Esprit, -- -- -- -Enseigne-moi, Moliere, où tu trouves la rime!
(Satire II, v. 1 & 6) Boileau, Satire II, r. 1 en 6.

Du Bos merkt derhalve zeer juist aan: ‘dat een verstandig man wel één vaers kan
maaken, maar dat men een poëet (een genie) moet zyn, om 'er drie op te stellen’
(Oordeelk. Aanmerk., Deel II, bl. 17) Du Bos, Oordeelkundige aanmerkingen, II,
p. 17.. Zulks bleek aan den grooten Malebranche. Hy wilde ook éénmaal beproeven
vaerzen te maaken, doch was onvermogend meer dan deeze twee te leveren:
Il fait le plus beau tems du monde,
Pour aller à cheval sur la terre et sur l'onde;

en ook die beide vaerzen wierden van zyne vrienden nog dapper berispt, wyl hy zich
in het rymwoord ‘onde’ van eene al te groote poëetische vryheid (§. 50.) had bediend
(Trublet, Essais etc., Tom. IV, pag. 193) Trublet, Essais de littérature et de morale,
IV, p. 222. Nicolas Malebranche (1638-1715, Oratoriaan, beroemd klassiek Frans
prozaïst)..
Zo zeker het nu is, dat het vaerzenmaaken genie vereischt, even zo gewis is het
ook, van den anderen kant, dat, waar deeze poëetische genie in eenig mensch schuilt,
zy geenszins in gebreken blyft, ondanks alle hinderpaalen, met kracht door te breeken,
en luisterryk zich te vertoonen.
Du Bos vervolgt derhalve zyne redenering over dit onderwerp aldus: ‘In Parys
heeft men uit twee winkels, die waarlyk niet al te aanzienelyk waaren, twee dichters
zien voortkomen; naamenlyk de Nevere, een slotemaker, en le Cordonier, die men
de laarzelapper van Apollo noemde. Aldaar heeft men ook over zestig jaaren
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zekere Aubry gehad, die een meester straatemaaker was, welke treurspelen van zyn
maakzel ten toonneele bragt. Ook is 'er een koetzier geweest, die niet leezen kon, en
nochtans vaarzen maakte’ (Oordeelk. Aanmerk., Deel II, bl. 44) Du Bos,
Oordeelkundige Aanmerkingen, II, p. 44.. -- En, dat de invloed der genie tot
vaerzenmaaken onweêrstaanlyk zy, kan vooral in ons gemeenebest, door duizend
voorbeelden gestaafd worden.

§. 53. Men moet tot vaerzenmaaker geboren zyn
Men moet tot vaerzenmaaker geboren zyn; want het vaerzenmaaken vereischt genie
(§. 52.) en is eene groote kunst (§. 7.).
C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur
Pense de l'art des vers atteindre la hauteur,
S'il ne sent point du ciel l'influence secrète,
Si son astre en naissant ne l'a formé poëte.
(Boileau, L'Art poëtique, Chant I, V. 1-4) Boileau, L'Art poëtique, Chant I, r. 1-4.

Ook is zulks geen wonder; naardien men in den grond tot ieder kunst, tot elk beroep,
zal men daarin uitmunten, geboren moet zyn: en de Kosmopoliet heeft betoogd: ‘dat
men zo wel tot postillon als tot poëet geboren word’ (Deel II, bl. 19) De Kosmopoliet,
nr 56 van 20 januari 1777.. Het genootschap der Paruiken bewyst zulks mede; want
dus spreekt de voorzitter dier societeit: ‘Wy kunnen, zonder verwaandheid, ons op
eene onmiddelyke roeping tot onzen stand beroemen, naardien wy, zonder ooit tot
de dichtkunst opgeleid te zyn, door eene wonderdaadige kracht en natuurelyke
bekwaamheid, aan het

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

114
vaerzenmaaken zyn geraakt. Apollo heeft met elk onzer onnaspoorlyke wegen
gehouden’ De Kosmopoliet, nr 76 van 9 juni 1777.. -- Want de poëetische roeping
en natuurlyke bekwaamheid tot vaerzenmaaken, is niets anders, dan de ontzwachteling
der vermogens van den geboren' vaerzenmaaker.
Van den anderen kant is het klaar, dat geborene vaerzenmaakers niet kunnen
nalaaten vaerzen te maaken, weshalve ‘de kleene Ovidius, toen hy gekastyd werdt,
om dat hy vaerzen maakte, in vaerzen beloofde, nooit weêr vaerzen te zullen maaken’
(Du Bos, Oordeelk. Aanmerk., Deel II, bl. 29) Du Bos, Oordeelkundige
Aanmerkingen, II, p. 29.. Van daar, om geene andere voorbeelden hier by te brengen,
de verbaazende vaerzen:
Waarmede een ambachtsman, een ongeletterd gast,
Der dichtren gantsche rey op Helikon verrast;
(Pels, Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 30) Pels, Gebruik en misbruik, r. 751-752.

en men ziet dus ook hieruit, dat meester Jochem recht hebbe uit te roepen:
Ik ben poëet zelfs in myn moeders buik geboren!
(Langendyk, Don Quichot, bedr. II, toon. 2) Langendyk, Don Quichot, II, 1 (p. 25). Zie noot
314.

De reeds gedachte Kosmopoliet, die dit onderwerp nog uit een ander en waarlyk
zeldzaam oogpunt beschouwt, zegt onder anderen: ‘dat een jongeling zich billyk
moge huwbaar rekenen, zo dra hy eenige bekwaamheid om vaerzen te maaken, in
zich begint te bespeuren. --- Dat een man, die nooit een vaers gemaakt heeft, en, zich
in de echt begeevende, binnen het eerste jaar zyner verbindtenis eene telg
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verkrygt, met reden van zich zelven moge oordeelen, poëet geboren te zyn,’ enz.
(Deel II, bl. 149) De Kosmopoliet, nr 72 van 12 mei 1777..

§. 54. Tot een' vaerzenmaaker word een goed geheugen vereischt
Tot een' vaerzenmaaker word een goed geheugen vereischt. Niet slechts de dichter,
als logenaar (§. 19.), maar ook vooral de poëet, als vaerzenmaaker, heeft een gelukkig
geheugen zeer noodig. Dit zielsvermogen is het voornaamste dat op de poëzy invloed
heeft; wyl de imitatie, of naarvolging, in het vaerzenmaaken eene hoofdrol speelt,
en naardien het geheugen de tresoor der kennisse is. Ook is het niet vreemd, dat tot
het vaerzenmaaken een goed geheugen verëischt worde, als men beseft, dat de
zanggodinnen dochters van Mnemosyne, of van het geheugen, zyn:
Wie eert, wie mint u niet, ô dochters van 't geheugen!
ô Kroost van Jupiter en schoone Mnemosyne!
(Proeve van Dichtoefening, door A.L.F. en A.P.S., bl. 174 en 175) Proeve van dichtoeffening,
‘Vaerwel aen de zanggodinnen’, p. 167-177.

Men vind alom poëetische blyken, die deezen regel staaven. By voorbeeld, Reinier
Anslo Reyer Anslo (1623-1669), Poezy, Rotterdam, bij Barent Bos, 1713:
‘Martelkroon van Steven den eersten martelaar’, p. 7-38, r. 21-22: ‘Toen Judas zocht
zyn' Heer door vriendtschap te beschaden, / Te leevren door een' kus, geen teken van
verraden’. UBL 1173 G 16. zong:
Toen Judas zocht zyn' heer door vriendschap te beschaden,
Te leevren door een' kus, geen teken van verraaden:

Wie bemerkt nu niet, dat Joan de Haas een goed geheugen gehad hebbe, terwyl hy
in 't begin van zynen Judas Joan de Haes (1685-1723), Judas de verrader, Rotterdam,
bij Johannes Hofhout, 1714, p. 1, r. 4-5 en p. 10, r. 15-17. KB 1350 B 114., dien
aartsschelm schildert ? als die
Gods zoon, zyn' meester en zyn' heer
verried met eenen kus, geen teken van verraaden.
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De zelfde De Haas, door zyn uitsteekend geheugen gesterkt, zingt wyders:
De schaduw van den nacht was nu aan 't overleenen,
De morgenster dreef nu de benden voor zich heenen
Van 's hemels blinkend heir --

en men moet bekennen, dat die poëet Vondels vaerzen sterker licht en schaduw
gegeeven hebbe; want de plaats die ik bedoel luid alzo:
De schaduw is aan 't overlenen.
De morgenstar dryft voor zich heenen
De benden van het hemelsch heir.
(Palamedes, bladz. 48) Palamedes, r. 1329-1331 in de editie 1707 (zie noot 170). WB II, p.
703, wijkt beduidend af: ‘De schaduwe is aen 't overleenen. / De nacht het opgeeft. voor sigh
heenen / De morgenstar drijft's hemels heyr’.

Even zo vertoonde H.K. Poot een gelukkig geheugen, als hy deeze vaerzen maakte:
De trouwe Thezëus en Pirithous bezoeken
Den duisteren jammerpoel:
Hun vrientschap wandelt hier door duizent naare vloeken,
By 't lichaemloos gewoel:
(Poëzy, Deel I, bl. 337) Poot, Poëzy I, niet p. 337 maar p. 357): ‘Valsche vrientschap aen
Gratianus’.

want hy had niet vergeefs by Vondel geleezen:
Haer' dootschen geest in 't ryk der schimmen op te zoeken,
Door 's afgronts ingang in den duistren jammerpoel
Te stygen naer beneên, daer 't lichaemloos gewoel
Des volx en geestendoms -- -- -(Ovidius Herschepp., bl. 299) Ovidius' Herscheppinge X, r. 18-21 (WB VII, p. 744).

Vooral had Poot zyne herdersklacht Zoethart (Poëzy Deel I, bladz. 249) Poot,
‘Zoethart, Herdersklagt over de doot van xxx’. aan zyn treflyk geheugen, by het
leezen van Antonides herderszang Dafnis (Mengeld., bl. 181 enz.) Antonides,
Mengeldichten, p. 181-184, ‘Dafnis, Op den dood van Joan F. Gimmenig’. zeer
zigtbaar te danken.
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De dichter G.T. de Cock, na het schryven van het vaers:
Dat hy Eufrates voor Choaspis duiken zag:

belyd derhalve openhartig (Proeve van Mengelzangen, bl. 152. enz.) De Cock,
Proeve van Bijbeldichten. Zie noot 256.: ‘Ik moet den leezer zeggen, eer deeze of
geene vitter 't hem beduide, dat, toen my dit vaers uit de pen rolde, deeze twee
dichtregels van denYstroom-dichter my in de gedachten speelden:
Zoo rukte Antoni voort, toen d'Actiaensche slag
Den Nyl bestorven voor den Tiber duiken zag.’

Met één woord, het leezen onzer poëeten zal een' aankomenden vaerzenmaaker
verschiet van oude voorbeelden en van nieuwe stoffen verschaffen, met welken hy
zyn voordeel heeft te doen, en die hy aan zyn eigen geheugen moet aanvertrouwen.
Hier behoort het zeggen van Vondel thuis:
Een leerling, wakker en leerzuchtigh, eigent schrander
Aldus de handelinge en trekken van een ander,
En mengt de verf, en legt en bezightze op haer maet
Natuurlyk naer den eisch van 't beelt, dat voor hem staet,
Zoo net, tot dat het oogh des kenners geen' van beiden,
Den meester en schoolier van een kan onderscheiden;
(Loofwerk, voor Ovidius' Herschepp.) Ovidius' Herscheppinge, ‘Loofwerk’, r. 31-36 (WB
VII, p. 377-378).

en gelyk hy in prosa zich uit: ‘Zoo ziet men den besten meesteren de kunst af, en
leert, behendigh stelende, een' ander het zyne te laten. -- Evenwel indien gy eenige
bloemen
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op den Nederlantschen Helikon plukken wilt, draeg u zulks, dat het de boeren niet
merkten, nochte voor den geleerden al te sterk doorschyne’ (Aenleid. ter Nederd.
Dichtkunste, blz. V) Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (WB V, p. 488, r.
124-125 en 133-136).. -- Diergelyke gestolene kunst, gevolgen van een gelukkig
geheugen, komt overéén met het geene de schilders Pastiches noemen. Zie Du Bos,
Oordeelk. Aanmerk., Deel II, bl. 405 Du Bos, Oordeelkundige Aanmerkingen, II,
p. 405: ‘de eene verwyt men dat ze niet anders dan kopyen zyn, en de andere (als
voetnoot: “des pastiches”) een gestole kunst’..

§. 55. Tot het vaerzenmaaken moet men bezield zyn
Tot het vaerzenmaaken moet men bezield zyn, en dit kunstbedryf vereischt vuur,
Enthousiasmus en eene edele raazerny (§. 74.):
Gelyk zy toonen, die van hemels vuur bezeten,
Den naam hier winnen van geheyligde poëeten.
(J. van Hoogstraten, Meng. Poëzy, Deel II, bladz. 181) Jan van Hoogstraten, Mengel-Poëzy,
‘De poezy of digtkunde, na de afbeelding van Caesar Ripa’.

‘Gelooft gy dat Pacuvius in koelen bloede schreef? dat kan niet zyn: men moet door
een soort van edele razerny aangespoord worden, om goede vaerzen te maaken’ (Du
Bos, Oordeelk. aanmerk., D. II, bl. 15) Du Bos, Oordeelkundige Aanmerkingen,
II, p. 15, een vertaling uit Cicero, De Oratore, liber 3.. -- Echte vaerzenmaakers
moeten bezield en bezeten zyn, gelyk de sybillen, die ook vaerzenmaaksters waren:
Doch dees sybil, bezeten
En zwanger van Apol, kon haere wichlery
Niet uiten, ging door 't hol, gelyck een razerny,
Vervaerlyk heene en weêr in arbeit; eer 't wil schieten
Verpyntze zich haer' krop, die vol is, uittegieten.
Apollo temt terwyl haer wreet en fel gemoedt
En dollen mont te meer, en toomt den overvloet
Der tong met zyn gebit. Nu bersten hondert deuren
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Van 't huis al teffens op, als of de rotsen scheuren,
En Godts waerzeghster geeft hem antwoort overluit.
(Vondel, Eneas, bl. 299) Eneas VI, r. 118-127 (WB VI, p. 683).

Daarnevens getuigen ook de poëeten zelven, dat, als hun arbeid wél vlot, de vaerzen,
als het ware, hen ingestort worden:
Phébus, dès que je parle, est prêt à m'exaucer:
Mes mots viennent sans peine, et courent se placer.
(Boileau, Sat. VII, V. 35-36) Boileau, Satire VII, r. 35-36.
Myn zangeres, nae 't schynt, gevoelt een grooter vier;
De vaerzen rollen als van zelfs op myn papier.
(Antonides, Bruiloftsdicht, bl. 56) Antonides, Bruiloftsdichten, ‘Bruiloft Eustatius van Brokhorst
en Debora Bake’.
De vingers hollen al; ik kan ze niet bedwingen.
(J. Heiblocq, Farr. Lat. Belg., bl. 85) Heiblocq, Farrago Latino-Belgica, p. 85.
Om dan te zeggen, zo als 't is, zo gelieven de vrienden te weeten,
Dat ik maar dertien seconden, net by den damklok af, over dit geheele vaers heb gezeten;
Want Apollo, die anders nooit (gelyk aan dit staeltje blykt) my zeer gunstig is geweest,
Heeft de woorden rasser in myn pen gevormd, dan hy de gedachten kon vormen in myn geest.
(H. de Haen, Mengeld., bl. 389) Abraham de Haen (de voorletter H is een drukfout),
Herderszangen en Mengeldichten, ‘Ter verjaaring van den Heere Dirk Willink’, r. 5-8.

Eindelyk word de waarheid, dat men tot het vaerzenmaaken bezield zyn moete, ook
door veel voorhandene kunstgewrochten gestaafd. Ziet hier enkel een paar
voorbeelden. Met welk een vuur uit zich Volckert!
Hekelaars, met ezelspooten,
Die vorst Phebus eedle loten,
Vol gebenedyde zwier,
Durreft voor den gevel stooten;
Weg van hier, voort, pakt je koten,
Eer ik met myn gouden lier, enz.
(Nomsz, Iemant en niemant, bed. III, toon. 1) Nomsz, Iemant en niemant, p. 39.

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

120
Welk een Enthousiasmus heerscht in de poëetische zinnevlucht!
Myn dichtvuur voer me nu omhoog,
Uit aller stervelingen oog;
En trek me door de toverkoorden,
Van uitgekipte donderwoorden,
Die groots van klank zyn, zonder zin,
Ten hemel der poëeten in. Enz, enz.
(Holl. Spectator, Deel II, bl. 459 enz.) De Hollandsche Spectator, II, p. 459-460.

En wat edele raazerny bezielt den dolhuispoëet!
Hys op, hys neêr, in 't knekelhuis,
Daar Lysbet vlooit den deken,
Met hom'len, stom'len, en gedruis,
Gelyk 't ons is gebleken.
De een valt op den ander aan,
Zy volgen op malkander;
De winden met hem spelen gaan:
Ar'stotles, Alexander.
(Holl. Spectator, Deel I, bl. 275) De Hollandsche Spectator, I, p. 275.

§. 56. De muziek is den vaerzenmaaker onöntbeerlyk
De muziek is den vaerzenmaaker onöntbeerlyk. Want zy is een zeer voornaam deel
der poëzy; en het wezen der vaerzen, het gebruik van maat, trant en rym, is op de
muziek gegrond: en daar het prosa geheel onmuziekaal is, stellen de vaerzen alle
woorden in een zangerig verband, waardoor het oor ongemeen word gestreeld. En
zulks natuurlyk, wyl vaerzen gezongen worden (§ 5). Feitama, in de voorrede voor
zynen Telemachus, terwyl hy het vaerzenmaaken billyk verdédigt,
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roept derhalve te recht uit: ‘Vaarwel dan, ô lieftalige doch versmade Poëzije! Vaar
eeuwig wel met uwe verstandigste Muzyk, die ziel der zangkunst, waardoor gy geest
en ooren teffens streelt, en om welke uwe voedsterlingen altoos gezegt worden, hunne
werken op te zingen,’ (Bladz. V) Feitama, Telemachus, Voorrede, p. V..
Vondel zinspeelt op het muzikaale zyner eigen' vaerzen, als hy in de opdracht
zyner Maagdebrieven, tot de H. maagd zegt:
Myn note rolt te laegh; gy ryst te hoogh;
(Poëzy, Deel II, bl. 256) ‘Opdraght aen de Heilige Maeght’, r. 23 (WB IV, p. 431). Zie ook
noot 250.

en Antonides zong van hem, op de wyze van Ps. 140:
De grafzerk hout zyn mont gesloten:
Maer zyn muzyk, zo ryk van trant,
Gerolt op onvervalschte noten,
Blyft overal aen d'overhant.
(Mengeldichten, bl. 256) Antonides, Mengeldichten, ‘Aen den Heere Geeraert Brandt’.

Zo zegt ook Pels, met betrekking tot het vaerzenmaaken:
men grypt by avontuur,
Al denkt men in B mol te grypen, in B duur.
(Dichtkunst, bladz. 38) Pels, Dichtkunst, r. 1015-1016.

Pels zelf was een geschikt muzikant, om van andere poëeten niet te gewaagen; en
Huydecoper, die het vaerzenmaaken zo groot een nieuw licht heeft bygezet, zou het
ongetwyfeld daarin nog veel hooger hebben kunnen brengen, ware hy niet een
vreemdeling in de muziek geweest,
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gelyk hy in zyne meermaals aangehaalde Proeve (bladz. 187) Huydecoper, Proeve
van taal- en dichtkunde, p. 187: ‘de Muzyk, waarin wy bekennen vreemdelingen te
zyn’. zelf belyd. Het is derhalve waarschynlyk, dat hy zyn muzikaale maat- en
trantproeven, welke op bladz. 180-185 voorkomen, van eene andere hand heeft laaten
vervaardigen; gelyk Angelkot Hermanus Angelkot, jr. (gest. 1726), bewerkte samen
met Pieter Langendyk een deel van Addisons Cato, of de ondergang der Roomsche
vryheid, Amsterdam, bij Lascailje en Dirk Rank, 1715. Uit de ‘Voorreden’, p. 2:
‘heb ik mynen neef H. de Wolf, een keurig kenner van verscheide taalen, verzogt
het zelve van woord tot woord voor my in Nederduitsch over te brengen’. KB 1350
C 62. en Webber Elias Webber, Markus Antonius en Kleopatra, naar Cléopâtre van
Jean de la Chapelle (1683), Amsterdam, bij Jacob Lescailje, 1685. UBL 1094 H 28.
huurlingen gebruikten, de eerste om Cato uit het Engelsch, en de laatste om
Kleopatra uit het Fransch, ter hunner beryming te vertaalen (§. 93.).

§. 57. Het vaerzenmaaken verëischt poëetische ooren
Het vaerzenmaaken verëischt poëetische ooren; en deeze poëetische ooren zyn met
het muzikaale talent (§. 56.) naauw verbonden. Huydecoper, in zyne dikmaals
aangehaalde Proeve, zegt derhalve zeer wél, daar hy Vondels vaers
De horens vallen kleen, doch glad, als gepolysterd,

beöordeelt: ‘die maar maatiglyk poëetische ooren heeft, zal my toestaan, dat de eerste
greep in ge polysterd hier een' grooten wanklank veroorzaakt’ (bladz. 175). Hy
handelt hieröp van den trant, van rust en snede, maaten en toonen der heldenvaerzen;
welke laatsten hy, gelyk wy reeds aanmerkten (§. 5.) met zeer veel naauwkeurigheid
op nooten stelt en in muziek brengt. Dit doet hy, volgens zyn eigen uitspraak ‘voor
diköorige rymers’ (bladz. 179), dat is te zeggen, voor liefhebbers die geene poëetische
ooren hebben. Zo ook beveelt hy het hierömtrent noodige ‘aan het eigen
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onderzoek des dichters, die niet alleen de voeten zyner vaerzen op zyne vingers moet
konnen tellen, maar ook de klanken en toonen met zyne’ (poëetische) ‘ooren op het
naauwkeurigste afmeeten’ (bladz. 186). -- Eindelyk is hy met de ooren van Pels, die
mede zoveel ten opbouw van het vaerzenmaaken heeft geschreven, geheel niet te
vrede. Aldus uit hy zich: ‘Is 't niet vreemd, dat een meester als de Heer Pels, die’
(poëetische ) ‘ooren aan 't hoofd hadt, en zelfs de muzyk wel verstondt, hier echter,
om te oordeelen of het verzuim der ruste in het leezen stuite of niet stuite, raad leeft
<geeft>, niet met zyn verstand, maar met zyne uiterlyke zinnen; en, onder deezen
weder, niet met het oor, maar met het oog, 't welk inderdaad niet de minste kennis
van vaarzen heeft?’ (bladz. 610) Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde. De
vier citaten zijn juist, maar Hoffham zet er zelf op p. 186 en 610 ‘(poëetische)’ tussen..
De Hollandsche Spectator zegt mede: ‘De bekwaamheid van vaerzen te maaken
is een eigenschap der verbeeldingskragt, ondersteunt door een fyn en poëtisch gehoor’
(Deel I, bl. 27) De Hollandsche Spectator, I, p. 27 (moet zijn p. 274): ‘De
bekwaamheid om dezelven te vormen is wederom een eigenschap van de zelfde
verbeeldingskragt, [...] Poëtisch [...]’.. En L. Ten Kate, in het vignetje geplaatst voor
zyne Aenleiding tot de kennis van 't verheven deel der Nederduitsche sprake
Ten Kate, Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche
sprake, het vignet boven aan p. 1., heeft billyk twee ooren doen vertoonen, met het
byschrift: niet sonder dese. -- Terwyl nu poëzy en taalkunde alzins hand aan hand
gaan (§. 96.): zo komt het by het vaerzenmaaken zeer op poëetische ooren aan:
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Gelyk het onderscheit van stemmen,
Waarop de zangkonst rolt en speelt,
Geen stryd in lekkere ooren teelt,
Die op dien klank in weelde zwemmen,
En 't hoog het niet van 't lager wint,
Indien de kunst de toonen bint.
(Antonides, Bruiloftsdicht, bl. 93) Antonides, Bruiloftsdichten, ‘De Haven voor Jakob van
Mollem en Maria Zydervelt’.

Hier word zelfs van lekkere ooren gewaagd; en het tegendeel daarvan zyn verëelde
en ruigbewassen ooren, à la Marsyas:
Maar op een' rymer, die, zich zelven vleit en streelt,
Heeft zoete zang geen kracht: zyne ooren, dik vereëld
En ruigbewassen, zyn niet magtig om te hooren.
(A. de Haen, Herderszangen. enz., bladz. 84) Abraham de Haen, Herderszangen en
Mengeldichten, ‘Aan de Heeren leden van het Kunstgenootschap Natura et arte’.

Jammer is het, dat Swifts Algemeene historie van de ooren, welke hy in zyn
Vertelsel van de Ton beloofde eerlang uit te geeven (Deel I, bl. 235) ‘Maar ik meen
dit Oorenmartelaarschap breder te verhandelen in myne Algemeene Histori van de
Ooren, die ik eerlang ter parse denke te beveelen’ (p. 234-235)., niet het licht ziet;
want buiten twyfel zou uit dat werk, ook ten aanzien der poëetische ooren, zeer veel
te leeren zyn.

§. 58. Het vaerzenmaaken sluit de wiskunst in zich
Het vaerzenmaaken sluit de wiskunst in zich, en is voor veele bewyzen der rekenen stelkunst vatbaar. Dat de telkunst nopens den vaerstrant, in de schikking en orde
der woorden, kan en moet plaats hebben, toont Huydecoper aan in zyne Proeve,
bladz. 82-84 Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde, p. 82-84.; en het is bekend,
dat wy
waar 't vaers maar schrikt
In trant, of rolt en staat, op onze vingers weeten
Te tellen, en met monde en ooren natemeeten.
(Pels, Dichtkunst, bl. 26) Pels, Dichtkunst, r. 704-706.
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Ook beroept zich Vondel
Op dicht, dat klank en voeten telt.
(Poëzy, Deel I, bl. 435) ‘Groete aen Koenraet van Beuningen’, r. 22 (WB VIII, p. 620).

De rekenkunst, in alle haare specien, heeft zeer veel betrekking op het vaerzenmaaken,
voor zo verre de poëetische styl van de natuur moet afwyken (§. 49.); want terwyl
de prosaïst slechts vlak en effen numereert, zo addeert, substraheert, multipliceert
of divideert de poëet. Hiervan zyn alom ontelbare voorbeelden voorhanden, en ik
zal alleenlyk enkelden aanvoeren.
Aldus rekent de vaerzenmaaker: 3 x 7 + 2 = 23, en schryft:
De zon dry zevenmaal en tweemaal schynsel gaf;
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 69) ‘Grafschrift voor Willem den Overwinner’, r. 7 (WB X, p.
712).

of: 5 x 5 + 1 = 26, en zegt:
Vyfmael vyf en een jaer lang;
(Deel I, bl. 59) ‘Bestand tusschen Polen en Sweden’, r. 24 (WB III, p. 428).

wederom: 4 x 20 - 4 = 76, 't welk hy dus schryft:
Bestoken op vier min als viermael twintig trappen;
(Deel II, bl. 634) ‘Hymnus, ofte Lof-Gesangh over de wijd-beroemde scheeps-vaert der
Vereenighde Nederlanden’, r. 233 (WB I, p. 438).

of wel: 10 x 10 + 5 x 10 = 150, en drukt zulks aldus uit:
Van tienmael tien en effen half zoo veel
Vergulde schakelen.
(Deel I, bl. 452) ‘De Konincklyke Harp, aen Kornelis van Kampen’, r. 227-228 (WB IV, p.
60).

En wie de moeite wilde neemen, van Vondel en onze klassike dichters, in dit stuk,
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kritiek te leezen, die zou eene zeer volstandige poëetische arithmetiek kunnen
samenstellen; 't welk zeker geen onaartige noch ondankbaare arbeid zou zyn.
De stelkunst vooräl ook vind plaats by het vaerzenmaaken, en het rym in 't
byzonder, die ziel van een vaers (§. 25.), is in de poëzy, volmaakt het geen de x of
de y in de algebra is. Ieder afgetrokken boutrimé, of open rymklank, kan ons hiervan
overtuigen (§. 80.). Men neeme eens het woord jaaren als boutrimé is zulks volkomen
= x, en de uitvulling van het vaers geeft aan dien rymklank alle mooglyke uitkomsten,
te wydloopig en te algemeen, om door voorbeelden te bewyzen. In Vondels werken
alleen, zyn daarvan honderden te vinden, die men slechts op dit rymwoord heeft te
zoeken. Even zo is het open rym tien = x; want gelyk Vondel zegt:
Besluit men het bestant voor een paer jaer en tien,
(Poëzy, Deel I, bl. 304) ‘Op het twaalfjarige Bestandt’, r. 6 (WB I, p. 150: variant: ‘vergunt
men haar t' Bestant voor jaaren twee en tien’).

en hierdoor een bestand van twaalf jaar uitdrukt: zo kan men tien = x altyd behouden,
men moge veel meerder of veel minder jaaren willen uitdrukken, indien men by de
uitvulling van het vaers slechts behoorlyk + of - gebruikt. Dat hier het bestand tot in
het oneindige kan vermeerderd worden, begrypt men zeer ligt; doch men kan het
ook tot op één jaar verminderen, indien men schryft:
Besluit men het bestand voor ellef jaar', min tien.

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

127
Dus algebraïsch zyn alle rymwoorden, indien men ze alleenlyk positief of negatief
(§. 70.) weet te plaatsen.

§. 59. Oefening en kunstliefde moeten den vaerzenmaaker vormen
Oefening en kunstliefde moeten den vaerzenmaaker vormen, voorondersteld dat hy
daartoe geboren zy (§. 53.): want wie zulks niet is, dien zal het nooit gelukken het
fyne der kunst te betrappen. Wanneer een jongeling genie vertoont (§. 52.) en van
een goed geheugen voorzien is (§. 54.); dan moet kunstliefde geen vlyt spaaren, en
oefening de kunst beschaaven. Oefent zich zulk een veelbeloovend jongeling in het
doorbladeren onzer puikdichters (§. 63.); leert hy hunne kernvaerzen van buiten;
bezoekt hy vlytig den schouwburg, privaattooneelen en poëetische gezelschappen;
en slaat hy hiernevens de hand aan het vaerzenmaaken: zo zal hy zich ongemerkt in
de kunst vormen:
Dan wekt het leezen van eens anders puikgedachten,
Een' verschen yver in het dichterlyk gemoed. -De ontvonkte dichtgeest drinkt den geest der dichtverstanden
Ook gretig in door 't geen in 't leezen hem bekoort;
Dit laaft zyn' dorst, gelyk een regen de akkerlanden;
Als hem de godsdrift sterkt brengt hy gedichten voort,
Die hooger dan 't vernuft der stervelingen zweven.
(P. Burman, Intreereden, bl. 44 en 45) Petrus Burmannus Secundus (1713-1778, Santhorst),
Intreéreden [...] over de poëtische verrukking, [...] in Nederduitsche vaerzen nagevolgd door
Dirk Smits, Rotterdam, bij Philippus Losel, 1743, p. 44 en 45. (‘Puikgedachten’ is een leesfout.
In het origineel staat: ‘Wekt dikwerf 't lezen van eens anders puikgedichten’). KB 3096 A3.

Het verkeeren in boekwinkels, bezit men slechts oppervlakkige kunstmin, is zeer
vermogend om de poëetische genie aan te kweeken en te voltooijen.
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Van hier komt het dat boekverkoopers, derzelver winkelknechts en jongens, door
hun Metier en door dagelykschen omgang met levende of doode, met gedrukte of
manuscript dichters en rymers, in de natuurlykste gelegenheid zyn van poëeten of
vaerzenmaakers zelven te worden: want het geene waarmede wy omgaan kleeft ons
aan. De beroemde Aretyn, die gevreesde poëet en geessel der vorsten, was in zyn
jeugd een boekbinders jongen; en hoe hoog klom hy niet, lang deeze nederige trap!
‘Door het zien en behandelen der boeken van geleerde lieden, kreeg hy smaak in 't
leezen. Levendig van geest en gelukkig van geheugen zynde (§. 54.), maakte hy
goeden voortgang daarin; en kort daarna gaf hy zyn handwerk de zak, begaf zich
naar Rome, en geraakte in dienst van Paus Leo den X, en van zyn' neef Juliaan de
Medicis, die beide hem met weldaaden ophoopten’ (Levensbeschryving van versch.
vermaarde Italiaansche mannen, bl. 104) Levensbeschryving van verscheidene
vermaarde Italiaansche mannen en vrouwen: in ‘Het leven van Petrus Aretinus’.. -Het ontbreekt derhalve geenszins aan voorbeelden van boekhandelaars die poëeten
waren; en, om onder nabuurige natiën geene te gedenken, zo behoef ik, onder onze
landgenooten, alleenlyk eenen Kroon , den vader van ons Neêrduitsch Rymregister,
een' Halma, Tirion, Willis, Van de Gaete, Meijer, Entrop, Van der Plaats Willem
Kroon: ‘Opdracht’ der Verzameling van de bruykbaarste Nederduytsche Rymklanken;
(zie noot 195).
François Halma (1653-1722) te Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden;
Isaak Tirion, uitgever te Amsterdam;
Arnold Willis, te Rotterdam (uitgever van Poot);
Hendrik van de Gaete (1682-1719), te Amsterdam (uitgever van Langendyk);
Pieter Meyer (1718-1781), te Amsterdam;
Pieter Jan Entrop, uitgever tussen 1758 en 1774, te Amsterdam;
Volkert van der Plaats (1728-1796), te Harlingen; allen boekverkopers en uitgevers
die ook de letterkunde bedreven. te noemen: lieden, die allen geheel eigenaartig door
hunne kostwinning zich tot poëeten vormden.
Ook is het niet vreemd dat akteurs, die
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geduurig en volgens hunne professie dichters en vaerzen in den mond voeren, zelven
al speelende poëeten en vaerzenmaakers worden. Aan voorbeelden hiervan mangelt
het wederom niet; ik zal onder de Franschen slechts Moliere en Baron, onder de
Engelschen alleenlyk Shakespear en Garrik, onder de Duitschers slechts Brandes
en Stephani, bybrengen. En waren, onder ons, Adr. Bastiaansz de Leeuw, J. Sammers,
W. van der Hoeven, A. Spatsier, J. Starrenburg Molière (1622-1673) Frans
toneelspeler en -schrijver;
Michel Baron (1653-1729), Frans toneelspeler en -schrijver;
William Shakespeare (1564-1616), Engels toneelspeler en -schrijver; David Garrick
(1717-1779), de beroemdste Engelse acteur van de 18e eeuw.
Johann Christian Brandes, auteur van Der Graf von Olsbach.
Gottlieb Stephan jr., schrijver van Der Deserteur aus Kindesliebe, zie noot 251.
Adriaan Bastiaansz de Leeuw, kluchtschrijver en toneelspeler van naam, gestorven
voor 1689. Van hem is bekend Circe van 1660.
Jacobus Sammers (Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg, p.
157) had na 1667 belangrijke rollen in Amsterdam.
Willem van der Hoeven, schrijver van Het Koffyhuis (1712, zie noot 98), acteur in
Amsterdam (Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg, p. 160)
sinds 1680.
Anthony Spatzier (1718-1777), (Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen
schouwburg, p. 203) tot 1773 in Amsterdam, leider van de Haagse toneelspelers
(naam ook als Spatsier gespeld).
Johannes Starrenburg (gestorven 1772), (Worp, Geschiedenis van den
Amsterdamschen schouwburg, p. 204)., niet even vermaarde vaerzenmaakers als
tooneelspeelers? Niets is eindelyk ook natuurlyker, dan dat liefhebber-akteurs, welken
by ons zo veel worden gevonden, zelven vaerzenmaakers worden. Men denke
alleenlyk aan den poëet en akteur Gottlieb, die zo hartlyk zong:
Geen vreemde kunstmin, vreemde vlyt,
Geen sluwe list, geen dreigend wapen,
Geen nut verpoozen, wyd noch zyd,
Moete ooit uit onze maag u raapen!
Blyf houw en trouw ons, dat je 't vat,
Al stond de galg 'er op, of 't rad!
(Al stond 'er de galg op, Bedr. IV, toon. 6) O. C. F. Hoffham, Al stond 'er de galg op of de
verydelde toneelcomparitie, Erven Klippink, 1783: p. 100. KB 2212 A 4.

§. 60. Het vaerzenmaaken is een zeer kritieke kunst
Het vaerzenmaaken is een zeer kritieke kunst. ‘Wie zal zich onderwinden,’ zegt
deHollandsche Spectator, ‘zich tot het schoenlappen te zetten, indien hy, om zo te
spreeken, in de schoenlappery niet gestudeert heeft? Duizenden van menschen
evenwel begeven zich stoutmoedig

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

130
tot het vaerzenmaaken en slaan los de handen aan dit moeijelyk en netelig werk,
zonder -- --’ (Deel I, bl. 268) De Hollandsche Spectator, I, p. 268-269. en hier toont
hy het kritieke der kunst in het breede aan. De trek tot dichten in abstracto, die allen
menschen aangeboren is (§. 13.), verleid veelen ook tot het streelend vaerzenmaaken,
zonder die kunst te verstaan: even als of elk, die slechts het dichtvermogen bezit,
tevens de bekwaamheid hebbe van welluidende vaerzen te kunnen maaken. De
ongerymdheid van dit stout bestaan hekelde reeds Horatius, en aldus zingt hem
Huydecoper na Hoffham geeft hier geen plaats. Huydecoper, Hekeldichten, Brieven
en Dichtkunst van Q. Horatius Flaccus, Amsterdam, bij Ratelband en Uitwerf, 1737,
p. 233, r.4-9: ‘Eerste Brief aan Augustus’. KB 761 D 27.:
Die in het stuurmanschap zich noit liet onderwyzen,
Houd zyne hand van 't roer; en die de krachten van
De kruiden niet en kent geeftze aan geen' zieken man.
De dokters moeijen zich met water te bekyken;
De smids met smeeden; maer wy armen en wy ryken
Bemoeijen ons al t'saam met schryven op de maat.

Van hier komen de zwermen dier slechte vaerzenmaakers, welken men den hatelyken
naam van rymelaars geeft (§. 64.).
Men ziet dan hieruit, dat elk, eer hy zich, althans openlyk, tot vaerzenmaaker
opwerpe, zich naauwkeurig te toetsen hebbe, of hy ook genie bezitte (§. 52.) en
waarlyk tot vaerzenmaaker geboren zy (§. 53.). Is de natuur hem tegen, zo zal hy
nooit gladde vaerzen leveren, en, ondanks al zyn zweeten, zich belagchlyk en
verachtlyk maaken; terwyl de gestrenge vierschaar der kunstrechters hem voor eenen
armhartigen
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rymelaar verklaart, en met zweepslagen van den zangberg jaagt: en zulks vooral in
onze kiesche en kritieke eeuw, die van alle toegeevendheid ook voor middelmaatige
vaerzen vervreemd is. Voordeezen ...
Voordeezen stond het ieder vry,
Belust om Febus lekkerny
Te smaken, ongevraagt naar Pindus top te klimmen:
Nu word de toegang naauw bewaard
Van draken, door de nyd gebaard.
Zie 't sparren van de muil, zie hoe de wezens grimmen,
Om, wie het naderen besloot
Een klauw te geven met de poot.
(Dichtl. Verlust. van Meditando fulgens, bl. 120) Dichtlievende verlustigingen (Meditando
Fulgens), ‘Aan N.N., my radende ik zoude een dichtwerk van langen adem onder handen
nemen’, p. 118-120.

Een ieder wachte zich dan voor schade!
Want word gy op uw zeer geraakt,
Zoo denk: ik heb 't 'er na gemaakt.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 382) ‘Aen de tooneellasteraers’, r. 7-8 (WB III, p. 334: ‘Aen de
lasteraers van de Academi’).

§. 61. Het vaerzenmaaken is de roemwaardigste aller kunsten
Het vaerzenmaaken is de roemwaardigste aller kunsten. Om zich hiervan te
overtuigen, hoore men hoe Ovidius zyne Herschepping sluit, of wel, hoe Vondel
hem nazingt:
'k Heb nu een werk volwrocht van bliksemvier, noch donder,
Noch gramschap van Jupyn, noch woedende oorloghszwaert,
Noch bitsen ouderdom, die 't al verslint, vervaert.
Laet nu dien dagh, wien slechts 't vermogen is gegeven,
Dit lyf te krenken, vry den tyt van 't onwis leven
Afsnyden, als hy wil; 'k zal evenwel bestaen,
Myn eedle geest zoo verre als alle starren gaen,
Myn dichtsaem duuren, noit verdonkert maer verheven.
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'k Zal op der volken tong door al de werrelt zweven,
Zo wyt het Roomsche ryk zich uitbreit hier en gins.
Indien 't voorspellen van den dichtren eenighzins
Waerachtigh zy, myn lof blyft bloeien onbederfelyk
En eeuwigh, in elx mont naemhaftigh en onsterfelyk:
(blz. 498 en 499) Ovidius' Herscheppinge XV, r. 1181-1193 (WB VIII, p. 168-169).

en nog elders zongen zy beiden:
Gedichten sterven, als men ophout lant te mesten,
En 't kouter met de ploegh te dryven door het lant.
Laat koningen en hun triomfen dichtren wyken,
En d'oevers van den Taegh, zoo goutryk en begaeft.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 541) ‘Ovidius aen de Nydigen’, r. 31-34 (WB VII, p. 385).

Hieruit ziet men, niet slechts dat geen schatten vermogend zyn het vaerzenmaaken
op te weegen, maar ook, dat zelfs de vorst voor den vaerzenmaaker zwichten moet.
Ook is het, in waarheid, minder kunst als monarch een geheel volk te gebieden,
dan als poëet trant en rym in vaerzen de wet te stellen. Indien men deeze taal uit de
mond eens dichters hoorde, zou men ze kunnen mistrouwen en voor verwaandheid
houden; maar uit de mond eens keizers, heeft ze voorwaar het kenmerk der
oprechtheid. Aldus bezong keizer Karel IX Bedoeld wordt Karel IX, koning (niet
keizer) van Frankrijk (1550-1574) ten tijde van de grootste roem van Pierre de
Ronsard (1524-1585). In OEuvres complètes de P. de Ronsard, ed. Paul Laumonier,
Paris, Alphonse Lemerre, 1914-1919, deel 7, p. 353, wordt het gedicht, waarvan
Hoffham hier enkele passages overneemt, als niet authentiek beschouwd, maar
toegeschreven aan Jean Royer met hulp van Rotrou (eerste helft van de 17de eeuw).
de kunst van het vaerzenmaaken, in vaerzen aan den beroemden poëet Ronsard:
L'art de faire des vers, dût-on s'en indigner,
Doit être à plus haut prix que celle de regner.
Ta lyre, qui ravit par de si doux accords,
T'asservit les esprits, dont je n'ai que les corps.
Elle t'en rend le maître, et te fait introduire,
Ou le plus fier tyran ne peut avoir d'empire.
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En Vondel derhalve, daar hy eene vergelyking tusschen Konstantyn den grooten en
Konstantyn Huigens aanstelt, verheft te recht de vaerzenmaaker boven den keizer,
en de lier boven het kroonengoud. Dus spreekt hy:
De groote Konstantyn magh brallen op zyn troonen,
En op 't geheiligt gout van Oost- en Westerkroonen;
Maar gy, ô Konstantyn! de fenix van ons hof,
Naemt zelf zyn kroonegout niet voor uw lauwerlof.
De keizer boude een stadt om met zyn naem te pralen:
Gy bouwt Apolloos kerk in vierderhande talen.
Geen stadt bewaert den naem; zy stort, of zy verbernt:
Maer d'opgehange lier in 't midden van 't gesternt.
(Poëzy, Deel II, bl. 229) ‘Op de ledige uren van Konstantyn Huigens’, r. 1-8 volledig geciteerd
(WB II, p. 527).

§. 62. De vaerzenmaaker schryft op Hercules pylaaren
De vaerzenmaaker schryft op Hercules pylaaren. Het is bekend dat Fenelon in zyn'
FranschenTelemachus slechts een prosaïsch stuk geleverd heeft; maar Feitama
herschiep zulks door zyne vaerzen in Neêrduitsche poëzy, (§. 48.) en schreef die
vaerzen op Hercules pylaaren, geljk de titelprint voor dat dichtstuk, en haare
verklaaring te recht aanduiden:
De Fransche vinding, die dit heilzaam voorwerp gaf,
Noopt Neêrlands poëzy, opdat ze, in kunst ervaren,
Het vorstlyk voorbeeldt schryve op Hercules pylaren. Regel 12-14 van een sonnet dat J.
Wandelaar, de graveur van de titelprent van Feitama's Telemachus, daarbij schreef: ‘Verklaring
van de titelprent’.

Dus zal, daar Fenelons Telemachus eerlang zal vergeeten zyn, Feitamaas dichtstuk
in wezen
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blyven, zo lang van Hercules pylaaren word gesproken.
Waar men die beruchte pylaaren te zoeken hebbe, leert ons Feitama:
'k Verliet u daar met hem, toog door de verste baren
Naar 't roemryk Betisch strand, by Hercules pylaren.
(Telemachus, bl. 169) Feitama, Telemachus, p. 169.

en:
De Betis, een rivier, vloeit door een' vruchtbren grond,
Wiens onbetrokken lucht zo zagt is als gezond:
Zy geeft die kust haar' naam, en stort zich in de baren
Des grooten oceäans, by Hercules pylaren.
(bl. 185) Feitama, Telemachus, p. 185.

‘Tacitus maakt ook gewag van pylaaren, by Hercules gericht op den
Frieschen boodem, hoewel met onwis bescheid. -- Sy dwaalen, die de
pylaaren van Herkules in Frieslands middelpunt, binnen 't vlek
Duivels-kutte, stellen. Neen: de woorden van Tacitus geven genoegsaem
te kennen, datze elders op een Friesch eiland door d'Oceaan bespoelt zyn’
(Commelin, Beschryving van Amsterdam, bl. 13 enz.) Commelin,
Beschrijving van Amsterdam, p. 13-14, met de variant: ‘de by gebragte
woorden’..
Vondel spreekt 'er van in het enkelvouwdige:
Zo braef een toght streeft Herkles strantkolom
Dan wyt voorby, waermee de Grieken praalden, enz
(Poëzy, Deel I, bl. 424) ‘Op 's Lants nieuw Raethuys’, r. 29-30 (WB IX, p. 398).

Wat 'er voorts van Hercules pylaaren zy, het schryven op dezelven zegt, voor de
geheugenis, zoniet voor de eeuwigheid, iets bestaan of schryven. Zo zegt De Decker:
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Schryf, groote Draeck, schryf vry op Hercules pilaeren:
Noch vorder, Hercules, noch grooter ick als gy.
(Puntdichten, Boek I, 108) De Decker, Puntdichten, Boek I, nr. 108.

Tot het schryven op Hercules pylaaren word onsterflyke inkt verëischt, waarvan de
dichters gewaagen; by voorbeeld:
Myn zwaneschacht, myn trekkebekske drinkt
Zich dronken in onsterffelyken inkt.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 317) ‘Inwying der doorluchtige schoole’, r. 17 (WB III, p. 373,
alwaar ‘Myn' swaeneschacht, myn treckebeckske drinckt / sich droncken, in onsterfelycken
inckt’).

voorts:
Zo drenk myn schachten met onsterffelyken ink.
(Antonides, Ystroom, bl. 67) Antonides, Ystroom, de voorlaatste regel van het Tweede Boek,
waarvan de slotregel (van wel zeer hoffhameske inspiratie) luidt: ‘Op dat ik u alom ... help
Triton! ik verdrink!’.

en:
Gedichten, blinkend van onsterffelyken inkt.
(Antonides, Mengeldicht., bl. 261) Antonides, Mengeldichten: ‘Op Ymont, den lusthof van
Joan Six’.

Daar nu het schryven met onsterflyken inkt den poëeten toekomt, en het schryven
op Hercules pylaaren zeer eigenaartig het vaerzenmaaken uitdrukt: zo is eindelyk
niets natuurlyker, dan dat zo veelen onzer kooplieden, welken het lust te dichten (§.
13.), op Hercules pylaaren bestaan te schryven. De koopman, zeker, heeft daartoe
het naaste recht, want immers
Hy breid, door zyn vertier en inkoop aller waren,
Zyn' handel uit, tot zelfs by Hercules pylaren.
(Telemachus, bl. 53) Telemachus, p. 53 (alwaar de variant: ‘Ja breid,’).

§. 63. Een puikdichter is een keurig vaerzenmaaker
Een puikdichter is een keurig vaerzenmaaker; want op de vaerzen alleen komt het
aan (§. 40.).
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Men is gewoon den dichter te noemen, om daardoor den vaerzenmaaker uit te drukken
(§. 6.), en zulks door een rederykkunstige figuur, synecdoche membri genaamd; gelyk
men kielen voor schepen, daken voor huizen zegt. De eigenlyke en waare verdienste
des dichters is buiten kyf het vaerzenmaaken (§. 22.), en alleen dit verheft hem boven
den prosaïst (§. 38.). ‘Le principal merite d'un poëte est d'être versificateur. De là,
en grande partie, la préférence qu'on donne à Racine sur Corneille, la grande estime
pour Despreaux, pour Rousseau’; &c. (Trublet, Essais, etc., Tom. IV, pag. 195)
Trublet, Essais de littérature et de morale, IV, p. 224. Bij Despreaux gaat het om
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711), bij Rousseau om de klassicistische dichter
Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741).
En gelyk nu wederom het rymen, ten aanzien van het vaerzenmaaken zelve, waarlyk
de kunst der kunsten is (§. 65.): zo is een glad en vloeijend rymer eigenlykst een
puiks-puikdichter: want
Het is het rym alleen
dat thans den dichter maakt. -(Nomsz, Mengelw., bl. 190) Nomsz, Mengelwerken, p. 190 (Nomsz' Rabener-bewerking).

(Verstaa den dichter by uitneemendheid.) En Pels beroept zich te recht op
Vondel, Vollenhove, en die in deeze tyden
Het vloeijenst rymen ---(Dichtk., bl. 6) Pels, Dichtkunst, r. 149-150.

Ook heet het van Antonides:
Ach! ach! waar en wanneer
Komt zulk een dichter weêr?
Die zo volmaakt en net
Al wat hy rymt op zulke onwrikbre voeten zet.
(J. van Geel) Joost van Geel (1631-1698, kunstschilder in Rotterdam, stichtelijk dichter), bijdrage
aan de ‘Lykzangen’ in Antonides Gedichten.
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Met één woord; juistheid in trant en rym, kieschheid in het vormen van zuivere
klanken, en in het leveren van keurig taalsieraad, maaken den puikdichter uit. Derhalve
zong A. de Haen, aan het kunstgenootschap Natura et arte:
Begaafde dichters, die de kunstbeminnende ooren
Door zuivre klanken streelt, de kenners kunt bekooren;
En uwe zangeres bekleed met rein gewaad
Van kracht en vloeijendheid en keurig taalsieraad!
(Mengeldichten, bl. 83) Abraham de Haen, Herderszangen en Mengeldichten, ‘Aan de Heeren
leden van het Kunstgenootschap Natura et arte’, r. 1-4. Zie noot 360.

Gelukkig dan hy, die met Doktor Windmolen kan zeggen:
Ik heb de muuzen altyd by men
Wanneer ik bezig ben met rymen.
Zy dienen my gelyk haar' heer;
Wat wil men van Apollo meer? -Ik rym zo glad gelyk een water!
(Het Koffyhuis) Willem van der Hoeven, Het koffyhuis, Toneel 11, p. 16. De volgorde van de
eerste twee regels is omgekeerd. De laatste regel staat in Toneel 19 op p. 37.

gelukkig die
Ons weet aen zyne tong te lymen
Met puik van heerelyke rymen!
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 435) Vondel, Poëzy I, p. 435. Dit bladzijnummer is onjuist. De
regels zijn ook daarom niet getraceerd.

§. 64. Slechte vaerzenmaakers heet men rymelaars
Slechte vaerzenmaakers heet men rymelaars. Want zeker niet allen, die zich met
vaerzenmaaken bemoeijen, zyn boven het middelmaatige verheven (§. 41.); niet allen
zyn even bekwaam, even kiesch in dien kunstigen arbeid. Veelen zyn hard in de
schikking van den trant, of slordig in de keur der rymwoorden. Sommigen zondigen
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tegen de ziel, sommigen tegen het ligchaam, sommigen tegen beiden: en men kan
niet loogchenen, gelyk de ridder Hooft elders aanvoert, dat
Menighe Ryme zoo is gemaekt,
Die ter ziele luttel smaekt;
(L. Ten Kate, Aenleiding, enz Deel I, bl. 720) Ten Kate, Aenleiding tot de kennisse van het
verhevene deel der Nederduitsche sprake, regels gevonden in een ‘oud Manuscript’.

en hier heet het:
Indien ge, ô dichter, dan zo hard en kwastig zyt,
In uwer vaerzen trant, als die van de eerste tyd,
Toont ge, als een bottrik in de rymkunst, u te draagen.
(Pels, Dichtkunst, bl. 26) Pels, Dichtkunst, r. 683-685. Zie noot 408.

Gelyk men nu hen, die keurige vaerzen maaken, puikdichters heet (§. 63.): zo geeft
men hun, die harde, stootende, slordige, slechte vaerzen maaken, den verachtlyken
naam van rymelaars. Dat deeze titel waarlyk een' verworpen' schimpnaam behelze,
blykt uit de bekende vaerzen:
Ik heet geen Nomsz, mynheer,
Dat is een rymelaar: zyn werk is vol gebreken; enz.
(Iemant en Niemant, II Bed., VI Toon.) Nomsz, Iemant en Niemant, II, sc. 6.

en dat zulke rymelaars gemeenlyk de koppigste, verwaandste en tevens arbeidzaamste
vaerzenmaakers zyn, bekrachtigt Boileau:
Een hoofdig rymelaar van straat- en kermisdeunen,
Zal ligt terstond vol waan op zynen dichtgeest steunen.
Hy gaat niet meer te bedde of 't klinkdicht is voltooid.
Zes invalvaerzen klaar, en eer' ontbyt hy nooit.
(Göbel, Dichtkunde, bladz. 21) Gobels, Dichtkunde, II, r. 197-200.

De kwaal zelve der rymelaars is halsstarrig, ja ongeneeslyk, en
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Ik ben verzekerd dat de lafste rymelaar
Zich niet van zyn beroep door slagen laat ontzetten:
Geen touw noch knuppel zal hem 't rymen ooit beletten.
(De Kosmopoliet, Deel II, bl. 14) De Kosmopoliet, in nr 55 van 13 januari 1777, in een gedicht
van ‘U’ (P.J. Uylenbroek).

Doch hebben de rymelaars ook alzins hunne liefhebbers, en waarlyk
onze eeuw is gantsch niet schaars
In narren, zot verliefd op zotte rymelaars.
(Göbel, Dichtkunde, bladz. 11) Gobels, Dichtkunde, I, r. 225-226.

Ondertusschen behoort het oordeel, wat slechte of goede vaerzen zyn, wie een
rymelaar of puikdichter is, voor den vonniswyzenden rechterstoel der poëetische
kritiek (§. 60.); want natuurlyk juigcht elk vaerzenmaaker zichzelven toe,
En elck zoekt die getuighenis,
Dat hy geen Geck geschapen is.
(C. Huigens, Sneldichten, XVI. b) Huygens, ed. Worp, Deel V, p. 158.
En mooglyk zeide ons Sloof, zo hy noch spreken kon:
Ik doelde op 't zelfde wit des helds van Gideon.
(Nomsz, Mengelwerk, bl. 22) Nomsz, Mengelwerken, p. 22 (de tweede regel staat daar tussen
aanhalingstekens).

Voor het overige sorteeren de rymelaars onder de poëeten, gelyk de kladschilders
onder de schilders sorteeren; althans onder de prosaïsten kan men de rymelaars
onmooglyk plaatsen, wyl zy waarlyk vaerzen maaken en rymen.

§. 65. Het rymen is de kunst der kunsten
Het rymen is de kunst der kunsten. Te willen bewyzen, dat het rymen waarlyk eene
kunst zy, dit ware, op den vollen middag betoogen
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dat het dag is. Genoeg, dat een dichter, zonder deeze kunst fiks te verstaan, een
botterik is:
Indien ge, ô dichter, dan zo hard en kwastig zyt,
In uwer vaerzen trant, als die van de eerste tyd,
Toont ge, als een bottrik in de Rymkunst, u te draagen.
(Pels, Dichtkunst, bladz. 26) Pels, Dichtkunst, r. 683-685. Zie noot 401.

En Vondel dringt derhalve voor alle dingen zeer daarop aan, ‘om zich van de
rymkunste meester te maken’ (Aenleid. ter Nederduits. dichtk.) Aenleidinge ter
Nederduitsche dichtkunste, (WB V, p. 485, r. 48-49).. --- Ook is het bekend, hoe
Rabener over deeze kunst uitwyd; als onder anderen:
Gy, die de rymkunst haat, erken uw dwaling; hoor, enz.
(Nomsz, Mengelw., bladz. 189) Nomsz, Mengelwerken, p. 189 en 190 (Nomsz'
Rabener-bewerking).

en:
Verbid der muzen toorne, en leer de rymkunst eeren.
(Bladz. 190)

Deeze rymkunst nu is de kunst der kunsten: want zy overtreft alle andere vrye kunsten,
naardien zy tot het bereik en ter verzadiging aller zinnen zich uitstrekt, 't welk van
geene andere kunst kan worden gezegd. Het oog beschouwt de strookende
rymwoorden met veel vermaak; het oor hoort hen met verrukking; het gevoel word
daardoor krachtig getroffen; de kiesche genie vind 'er smaak in; en wie riekt het niet,
als hy lagchen, vryheid, hemel, liefde, enz. ontmoet, welk rymwoord 'er op staat te
volgen? En -- sans comparaison -- wie verzucht hier niet?
ô Mann', zon, spel, bloem, troost! wanneer in 's hemels stoelen
Zal elk u smaeken, zien, aanhooren, ruycken, voelen!
(Vondel, Helden Gods, bl. 4) De Helden Godes des ouwden Verbonds (WB II, p. 323, r. 29-30).
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Ook noemen de poëeten deeze kunst der kunsten te recht een goddelyke kunst. By
voorbeeld:
Gy, nooitvolprezen kunst, uit godlyk zaad geteelt!
Die met uw tovertaal de vlugge zinnen streelt, enz.
(J. Fortmans, Dichtlievende Mengeling, bl. 134) Joan Fortman, Dichtlievende Mengelingen,
‘Groot nieuws voor de Dichters’, r. 9-10 (‘Fortmans’ is een drukfout). Zie noot 57.

en:
ô Goddelyke kunst, hoe streeld gy myn gemoed! --Geef dat myn rym altoos gepaard ga met de reden.
(Proeve van Dichtoeffening, door A.L.F. en A.P.S., bl. 126) Proeve van dichtoeffening, ‘Aen
de dichtkunst’, r. 1 en r. 13.

§. 66. Het rymen is eene zeer aloude kunst
Het rymen is eene zeer aloude kunst. Men hoore Du Bos: ‘Het rym is, zo wel als de
leenen en tweegevechten, zyn afkomst aan de onbeschaafdheid onzer voorouderen
verschuldigd. De volkeren, van welke de hedendaagsche beschaafde naatsien
afstammen, en die het Roomsche ryk overweldigden, hadden, hoe barbaarsch ook,
reeds hunne dichters, wanneer zy zich in Gaulen en andere provintsiën van het ryk
nederzetteden. Dewyl nu de taalen, daar die ongeletterde poëeten in schreeven, niet
zuiver genoeg waaren, om volgens de regels der maate behandeld te worden, en dat
die onbeschaafdheid geen gelegenheid aan de hand gaf om die zaak te onderneemen,
hebben zy bedacht, dat 'er een groote bevalligheid in steeken zou, wanneer ze twee
gedeeltens der redeneeringe, die van een evengelyke uitgestrektheid waaren, en
elkander volgden,

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

142
met één en denzelven klank deeden eindigen. Dit zelve geluid, aan het einde van een
zeker aantal lettergreepen, hadt iet behaaglyks over zich, en scheen de vaarzen eenigen
kadans by te zetten, of bragt dien wezenlyk daar inne; en aldus heeft mogelyk het
rym zynen eersten oorsprong gekreegen’ (Oordeelk. Aanmerkingen, Deel I, bl.
368). Du Bos, Oordeelkundige Aanmerkingen, I, p. 368.
Men kan nog verder gaan, en vast stellen dat het rymen, gelyk de Hollandsche
Spectator aanmerkt, ‘in 't land van Kanaan al in zwang ging, of dat Josef in zyn
jeugd lid van zodaanig een konstgenootschap (§. 92.) als onze rederykkamers zyn,
geweest is; en dus zouden deeze met recht de aloude genaamt worden’ (Deel II, bl.
537) De Hollandsche Spectator, II, p. 537 (moet zijn p. 557).. Ja de geleerde kritiek
Lamy toont aan, in een byzonder ten dien einde geschreeven vertoog: ‘Que les
premieres poësies des Hebreux, et de toutes les autres nations, n'ont été
vraisemblablement que des Rimes dans leurs commencements’ (Rhétorique, etc.
pag. 269-275) Lamy, La Rhétorique ou l'art de parler, de titel van Chap. XIV (zonder
‘que’ aan het begin).; en hy zondert, onder alle laatere taalen, alleenlyk de Grieksche
en Latynsche spraak als rymloos uit. Het is waar, by de Grieken en Latynen was de
rymkunst uitgestorven; zy wisten 'er niets van, maakten zo genaamde vaerzen op
hun manier (§. 6.) en stierven zonder gerymd te hebben. Evenwel heeft het laater
Latyn ook een rymend tydgewricht beleefd; want geestige en arbeidzaame monnikken
vonden de berymde Leonynsche vaerzen uit (§. 85.), welke door hunne middenrymen
dies te volmaakter zyn.
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§. 67. Door het rymen word de geheele oefening der poëzy uitgedrukt
Door het rymen word de geheele oefening der poëzy uitgedrukt, en dit veelbeduidend
woord sluit het dichten en vaerzenmaaken in zich (§. 71.). Vader Vondel zegt
derhalve, in zyn' Lof der zeevaart, waarin hy den eersten zeeman by Enckhuizen uit
het schuim der zee doet geboren worden:
Maer ziet, terwyl ick rym, zo staet daer 't wonderwerck
Gerezen als een burgh, of als Neptunus kerck:
(Poëzy, Deel I, bl. 149) ‘Het lof der zeevaert’, r. 75-76. (WB II, p. 435, alwaar ‘groote’ in plaats
van ‘Neptunus’, dat er in eerdere versies wel in stond). Zie noot 455.

en Nomsz, van zyn oorspronkklyk treurspel Amosis spreekende, zegt: ‘Verscheide
goede dichters, die de beryming van Amosis gantsch niet voor de minste van alle
myne berymingen houden’ enz. (Bescheiden aanmerkingen, bl. 21) Nomsz,
Bescheidene aanmerkingen, bij David Klippink, 1769. UBL 1087 F 11.. --- Zo ook
voert het oorsprongkelyk zinnespel Iemant en Niemant, door Vos gedicht, den titel:
Berymd door Izaak Vos Iemant en Niemant, ‘gerijmt door Isaac de Vos ’,
t'Aemsterdam, by Jacob Lescaille, 1645. Zie noot 267..
De zangberg word uit dien hoofde de Rymgodsberg genoemd:
Zoo klimt me op Helikon, en d'altytgroene toppen
Van 't schaduwryk Parnas, des Rymgodsbergs -(Antonides, Lofdichten, bl. 224) Antonides, Lofdichten, ‘Aen Juffr. Elisabeth van Limborg’.

by gevolg is Apollo de Parnasgod, met andere woorden de Rymgod; en van de
zanggodinnen heet het:
Maar gy, ô Negental, ô Myterberghgodinnen -Geeft rymen! enz
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 116) ‘Geboortklock van Willem van Nassau’, r. 25 en 43 (WB II,
p. 770).
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Uit even dien hoofde geeven zo veele oude oorsprongklyke poëeten de verzamelingen
hunner kunstgewrochten den naam van Rymen, van Rymöefening, Rymwerken,
Mengelrymen, Rymlust, enz; gelyk by voorbeeld, Huygens, De Decker, Van
Overbeeke, Van Rusting, Kamphuyzen, Rixtel, Swanke, Tuynman , enz. Jeremias de
Decker (1609-1666), Rym-Oeffeningen.
Aernout van Overbeeke (1632-1674), Rymwercken.
Salomon van Rustingh (1652-ca. 1710, Langendijk noemde hem de ‘drekpoëet’).
Van Rustingh is geen titel met ‘rijm ’ getraceerd.
Dirk Rafaelsz. Camphuysen (1586-1627), Stichtelijke rijmen (1625).
Pieter Rixtel (1643-1673), Mengel-Rymen (1669).
Willem Swanke (1675-1733), Stichtelyke Rymoeffeningen (1729).
Carolus Tuynman (1660-1728), Rymlust (1729)..
Het zyn derhalve slechts kunstrechters zonder oordeel, die deeze grondstelling,
dat het rymen de geheele praktyk der poëzy in zich sluit, dwaas bestryden: en, onder
anderen, Halma , die in zyn Woordenboek den bal zo dikwyls misslaat, dwaalt van
het spoor als hy, (op het woord Rym) zegt: Rymen is altyd geen dichten ': ja hy had
voor het minste eene poëetische geesseling verdiend, daarvoor dat hy de spreekwyze
‘de rymery laaten vaaren,’ vertaalt door ‘ ne plus appreter à rire aux gens d'esprit.’
-- Doch hy was gewoon zich tegen te spreeken. -- Op het woord Rymkunst zegt hy
echter billyk: ‘Zie Dichtkunst’ Halma, Woordenboek der Nederduitsche en Fransche
talen, p. 534. (‘rijmen is altijd geen digten = il ne suffit pas de rimer pour être poéte;
de rijmerij laaten vaaren = Quiter le métier de poéte; laisser-là la poésie, ne s'amuser
plus à rimailler’. De andere vertaling is niet getraceerd.).

§. 68. Iets berymen is een dichtstuk vervaardigen
Iets berymen is een dichtstuk vervaardigen; want door het rymen word de geheele
oefening der poëzy uitgedrukt (§. 67.). Zy allen dan, die iets slechts berymen, vooral
vertaalend berymen (§. 46.), leveren dichtstukken. Feitama, die in de voorrede voor
zynenTelemachus, dat stuk
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meermaalen ‘ myne beryming’ noemt, zingt daarvan wel degelyk:
Myn dichthulk bruischt, in spyt der bulderende onweêrwinden,
En woeste golven, die des prinsen kiel verslinden,
Door Pindus stille zee, en voert my aan de kust
Der strandgodin; daar my, in ongestoorde rust,
De vryheid zy vergunt, om, naar myn zoet verlangen,
Tot redding van dien held, myn Dichtstuk aantevangen.
In dit vertrouwen heft myn Zangnimf rustig aan,
Terwyl uw Pallas zelve altoos de maat zal slaan.
(Aenleid. des vertalers) Feitama, ‘Aanleiding des vertalers tot het volgend dichtwerk van den
heere Fenelon’, de laatste acht regels.

Zo heeft, by voorbeeld, in het heldendicht, Vondel Virgilius, en Feitama Fenelon en
Voltaire, naar de kroon gestoken. Zo hebben, wat het tooneel betreft, Angelkot en
Webber twee fraaije treurspellen gedicht (§. 93.); en viervyfde deelen der
tooneelstukken, die onzen schouwburg sieren, zyn op deeze wyze vervaardigd
Angelkot, Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid en Elias Webber, Markus
Antonius en Kleopatra (1685). Zie noot 354 en 355.. Men houd zich aan de les van
Pels:
hy die met lof zyn handen slaat
In 's anders werk, betoont dat hy de kunst verstaat.
(Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 67) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1687-1688.

Huydecoper, in de voorrede voor zynen vertaalden Edipus, zegt derhalve: ‘Die dat
berymen kan, hoeft nergens voor stil te staan, en kan alles berymen wat men denken
kan.’ Huydecoper, Edipus, uit het Fransch van P. Corneille, Amsterdam, bij Lescailje
en Rank, 1720, Voorrede, [p. 3]. KB 448 H 141. -- En op de vraag van Herman:
Maar genomen, ik vertaalde den Pompeüs, wat eer stond voor jou dan te hoopen?
(Gelukte List, bed.I, toon. III.) De gelukte list, óf bedrooge mof, Blyspèl, Amsterdam, bij Izaak
Duim, 1744 (naar het Frans van Adrien Thomas Perdou de Subligny): ‘Maar genomen ik
verstondze, en wou'er eens over heen loopen, / En dat zo naasten by overzétten, wat eer stond
voor jou dan te hoopen?’, p. 17. UBL 1087 G 32 L.

antwoord Eelhart te recht:
Wel, van 't berymen; ik zal maaken dat 'et gladde vaerzen zyn.
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§. 69. Alle gerymde regels zyn vaerzen
Alle gerymde regels zyn vaerzen. P. Maryn, in zyn groot Woordenboek bepaalt elk
vaers te recht als ‘zeker getal aan een geschakelde en op rymtrant gebragte woorden’
(Bladz. 974) Pieter Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woordenboek, in de
tweede druk van 1730 op p. 914.. En naardien het rym de ziel van een vaers is (§.
25.), zyn alle gerymde regels zo onwederspreeklyk vaerzen, als bezielde schepsels
levendige wezens zyn. Hoewel nu de hoeveelheid der voeten een vaers karakteriseert
(§. 27.), en de zangwyze der vaerzen zich naar de aart van een dichtstuk richt (§.
32.), zyn echter alle zeer lange regels, die eindelyk rymen, of korte regels, die straks
rymen, ook buiten kyf vaerzen. De eersten noemt men vaerzen op uso en de laatsten
snikken.
Vaerzen op uso op uso: op de gewone termijn (van twee maanden). zyn by
voorbeeld:
Wat slaapt myn vader gerust! De vaak heeft hem hier in de schaduw bekroopen.
Ach! konde ik zyn' arbeid daardoor verligten, 'k zou door een vuur voor hem loopen.
(De adelyke Landman, Bedr. I, tooneel, I) De adelyke landman: F.G. von Nesselrode, Der
adelige Taglöhner (1774), vertaald door Anthony Hartsen (1719-1782), Amsterdam, bij Izaak
Duim, 1779, de eerste twee regels van het stuk. Zie noot 281. UBA 687 F 68.

Of:
Ik verzeker u dat uw toon ten hoogsten deftig is, gy spreekt als een held uit een treurspel, en ik
geloof dat gy
fraai zoud kunnen reciteeren.
Met dit alles mishaagt my die toon: laat ons natuurlyk blyven; 't gevaar is dringend, 't is waar,
maar wy zullen het trachten af te keeren.
(De gewaande onnozele juffer, bed. I, toon. V) De gewaande onnozele juffer, of de belagchelyke
poëet, (naar Philippe Néricault Destouches (1680-1754), La Fausse Agnes), Amsterdam, bij
Helders en Mars, 1783, p. 25. UBA 691 F 45.

Of wel:
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Heer Rentmeester, de snaphaan behoord den Koning, en ik zorg daarvoor, zonder u. Maar myn
Vader heb ik langer gekent. Ik zou die niet draagen, zo ik geen Vader hadde gehad.
En, als de koning op 't oogenblik hier ware, hy zou niet kwalyk neemen, dat ik voor myn Vader
sprak. En gy, en de Koning, is geen klein onderscheid! Verstaat gy dat?
(De deserteur uit kinderl., bedr. II, toon. V) De Deserteur uit kinderliefde (de deserteur uit
ouderliefde door de Duitser Stephan de Jonge, staat in de Spectatoriaale Schouwburg, deel 11,
van 1782, maar Hoffham heeft een andere vertaling voor ogen): zie §. 69. De tekst luidt in de
SS, II, 5: ‘mijn musket behoort den koning, en daarom bemoei ik er mij mede zonder uwe
herinnering; maar zo de koning op dit oogenblik hier ware, hij zou het mij gantsch niet kwalijk
neemen dat ik mij ook bemoei met mijn vader, aan wien ik het te danken heb dat ik des konings
musket met eer draagen kan ... Maar de koning en gij ... denken niet gelijk’.

Elk ziet dat dit vaerzen zyn, zo waar bekroopen en loopen, reciteeren en keeren,
gehad en dat, naar den eisch onderling rymen; maar elk ziet tevens, dat die vaerzen
meer ligchaam dan ziel vertoonen, en dat daarin weinig honig schuilt (§. 85.). Alle
vaerzen op uso zyn als recitatieven aan te merken, die op geene psalmwyze kunnen
gezongen worden, maar waarvan de zangtrant willekeurig is.
Snikken, die men ook vaerzen op zicht zou kunnen heeten, zyn, by voorbeeld:
Ziet
Niet
Na den
Kwaaden
Zanggang,
Lezer,
Deezer
ZuchtKlucht. (C. Huigens) Hoffham geeft geen plaats. Huygens, ed. Worp, Deel II, p. 124.

Of:
List
Mist.
Lyd
Nyd.
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Nyd
Byt.
Myd
Nyd.
Maat
Staat.
Laat
Quaad.
Doet
Goed.
(J. Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tyd, bl. 33) Cats, Spieghel van den ouden en
nieuwen tydt, Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1699, p. 33: ‘List mist / Twist quist / Lyt
nyt / Nyt byt / Myt nyt / Maet staet/ Laet quaet / Doet goet’ (naast elkaar geschreven). KB 31
C 33.

Uit het eene en andere volgt nu zeer blykbaar, dat:
de allerminste jongen,
Die slechts Piet op Griet kan rymen,
(De gelukte list, Bedr. I, Toon. I) De gelukte list, of bedrooge mof, p. 6. Zie noot 428.

gelyk Nil volentibus arduum zegt, of al wie, gelyk doktor Le Francq van Berkhey,
Jan Nomsz op iets doms kan rymen, en vullen zyne rymregels naar den trant uit,
zekerlyk vaerzen maakt. Dat alle gerymde regels vaerzen zyn, is ten eenemaale
wiskunstig, en zo zeker als dat tweemaal twee vier is. Vier kwaade nooten zyn wel
iets anders als vier goede; maar echter nooten zyn nooten: het onderscheid vind men
eerst by het kraaken. De bepaaling nu der waardy van alle gerymde regels behoort
voor de rechtbank der kritieke nootenkraakers (§. 60.).

§. 70. De oude leverrymen waren zeer geschikt ten opbouw der poëzy
De oude leverrymen waren zeer geschikt ten
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opbouw der poëzy. Onze vernuftige voorouderen hadden namelyk by hunne vrolyke
maaltyden het gebruik, als zy visch aten, de lever, dat puikje van den visch, aan
hunne gasten met een kort vaersje voor te dienen, terwyl die gasten, voor het nuttigen
der lever, die beleefdheid met een diergelyk vaersje beantwoordden. Deeze vaersjes,
die men leverrymen noemde, wierden voor de vuist gemaakt. P. Maryn, in zyn
Woordenboek, beschryft ze aldus: ‘Se presenter un morceau de foije à la ronde, en
récitant quelque impromptu pour rejouir la compagnie. Plaisir Hollandois’ (bladz.
550) Pieter Marin, Groot Nederduitsch en Fransch Woordenboek, in de tweede druk
van 1730 op p. 514..
Deeze leverrymen waren eertyds de geschiktste middelen ten opbouw der poëzy,
en om dichters te vormen; terwyl zy elk dischgenoot in staat stelden om zyn poëetisch
talent te beproeven en te bewyzen. Zy vereischten eigenlyk geene kunst, maar leidden
ongemerkt tot de kunst op; want hoewel men begon met eerst zenuwlooze rymtjes
te maaken, leverde men mettertyd en door oefening geestige gedachten en gladde
vaerzen. De leverrymen bestonden gemeenlyk slechts uit twee, somtyds echter uit
meer regelen, en het rym was het noodwendigst vereischte der vaerzen; maar de maat
of trant behoefde niet geregeld waargenomen te worden, om den dichter niet te
belemmeren. Men zeide eene zedeleer, een spreukje, een' kwinkslag, of eenen inval,
en rymde daarop positief of negatief, met betrekking
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tot de lever van den voorhanden zynden visch, by voorbeeld, positief:
De lever is van een tong:
De deugd past zo wel oud als jong.
Geen roos zonder doren:
Dees lever is van een voren.
Magiton zat op den vliering:
Het levertje is van een spiering.

Of negatief, en hier wierd een ruim veld geopend:
Dees lever is van een baers, en van geen' luiwagen:
't Zyn sterke beenen die de weelde kunnen draagen.
De lever is van een snoek en van geen kameel:
Elk speelt zyn rol en krygt zyn deel.
Hoe hoog men drave in 't leverschoon,
De tarbotlever spant de kroon.

Myn bestek lyd niet om eene verzameling van leverrymen hier te leveren, trouwens,
daar men ze steeds ex temporé maakte, wierden ze schaars op het papier gebragt:
hier is 'er een van Focquenbroch, evenwel niet van de kortste soort:
Dit levertje lykt van geen haring, maar van een gier;
Gisteren, toen ik my liet scheeren, vond ik onze Jan by de barbier,
Die zyn ingezwolge Bacchustraanen vast herkaude onder 't scheeren,
En met zo smakte hy de knecht, die hem schoor, een heele golf over de kleeren;
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En maakte de kom, die hy voor zyn neus had, meê mooitjes streeke vol.
De scheerder, zich zo gesteld ziende, vloekte als razende dol,
En riep: dat die vent dit en dat haal, hoe komt dit beest zo dronken!
Niet, niet, zei Jan, het kwam maar van dat je handen zo naar driakel stonken.
(Dichtwerk, Deel II, bl. 162 enz.) Van Focquenbroch, p. 162-163: ‘Leverrym’.

Uit het geene ik van de leverrymen gezegd heb, ziet men dat zy alzins tot het
wezenlyke deel der poëzy behooren. Naar gissing ontvonkten zy allerëerst onze oude
rederykers, terwyl ze hunne maaltyden verheugden; en ik verwonder my, noch in
Luthers Tafelredenen, noch in Erasmus poëetisch Gastmaal en Vischeeten Luther,
Tischreden oder Colloquia;
Erasmus, Convivium poeticum en Epistula de interdicto esu carnium., enige
leverrymen te vinden. Het uitsterven dier vruchtbaare tak van poëzy is een doorslaande
blyk van de verbastering onzer eeuw; en ik heb altyd gewenscht, dat eenig poëetisch
genie, onder ons, deeze thans verachte en schier vergeetene poëzy weer opbouwe,
en de leverrymen in hunne oude rechten en luister herstelle.

§. 71. Dichten, vaerzenmaaken, en rymen heeft eenerlei betékenis
Dichten, vaerzenmaaken, en rymen heeft eenerlei betékenis; want hoewel zy drieërlei
bedryf uitdrukken en elkander ondergeschikt zyn, (§. 10. §. 52. §. 65.), zo sluit echter
het eene altyd het andere in zich: en de beide uiterstens, dichten en rymen,
konsentreeren zich in het middelpunt, vaerzenmaaken. Men kan derhalve deeze drie
werkwoorden, als gelykluidend, onverschillig
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gebruiken, gelyk de poëeten zelven ons leeren, by voorbeeld:
Veel werken
Van oude schryvers zyn op deeze wyz' gedicht,
Waar tegen het gebruik der jongre dichtren licht;
Want Vondel, Vollenhove, en die in deeze tyden
Het vloeienst rymen -(Pels, Dichtkunst, bl. 6) Pels, Dichtkunst, r. 146-150. Zie noot 451.

en elders:
die 't niet kan, wil mede aan 't rymen trekken -Doch gy, dicht niets -(Bl. 40) Pels, Dichtkunst, r. 1062 en 1065.

Jeremias de Decker, in zyn lofdicht op de werken van vader Cats, zegt:
Dat Cats alleen door zyn gedicht
Meer blinde zielen broght tot licht,
Meer dertele tot schamen,
Als all' ons dichters t'samen;
En dat derhalven hem de kroon
Toekomt, die Phoebus is gewoon
Den rymeren te geeven
Die boven andren sweven.
(Rymoefeningen, Boek III, bl. 41) De Decker, Rym-oeffeningen, Amsterdam, bij Abraham van
Blancken, 1659: ‘Op de Wercken van den edelen, achtbaren en hoog-geleerden Heere Jacob
Cats’. UBL 1199 F 14.

In Vondels leven heet het van hem: ‘Nog zeer jong raakte hy aan 't rymen en toonde
zynen aangeboren trek tot de dichtkunst.’ (bladz. 11) Het leven van Joost van den
Vondel door Geeraart Brandt, ed. P. Leendertz, p. 8. Het leven van Vondel, van
Geeraart Brandt, bevindt zich ook achterin de uitgave van Vondels poëzie van 1682..
En Vondel zelf zegt: -- ‘Onder de knipzangen door verscheide Rymers gedicht.’
(Poëzy, Deel II, bl. 460) Vondel, Poëzy II, p. 460: ‘Onder de knipzangen, door
verscheide Rymers gedicht, schreef Vondel 't geen volght’ (niet in WB).en laager:
Zyn beeldt na Febus zwymt,
't Zy dat hy dicht of rymt;
(bl. 578) ‘Op d'afbeelding van D. P. Pers’, r. 3-4 (WB V, p. 243).
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en in de voorrede voor zyne Warande der dieren: ‘Van den onverstandigen kan
noch Apollis <Apellis> beeld, noch Homeri rymen niet onghelastert noch onghetadelt
blyven Warande der dieren, Voor-reden, Apellis, met de betekenis: ‘Van Apelles’
(WB I, p. 505, r. 68-69). Hoffhams versie ‘Apollis’ is een drukfout.’ -- Hier heeten
de vaerzen van den prins der Grieksche dichteren rymen; en men weet dat Homerus
niet heeft gerymd. Zo ook getuigt Vondel van de geestryke vaerzenmaakster Anna
Roemers:
Wie dan uw rymen komt t'erkennen,
Zal roepen: dit 's geen maeght, 't is Maro die hier zingt.
(Poëzy, Deel I, <bl. 288>) Poëzy I, (bladzijnummer niet aangegeven, moet zijn p. 288): ‘Op de
geboorte van onze Hollantsche Sappho Anna Roemers’, r. 40-42 (WB II, p. 394: variant: ‘Wie
dan uw Spreucken, en uw Rijmen komt t'erkouwen / Zal roepen: dit's geen maeght, noch van
't geslacht der Vrouwen / 't Is Maro die hier zingt, 't is Kato die hier spreeckt’).

Nu heeft Virgilius zo weinig als Homerus gerymd.
Dat eindelyk dichten en rymen volstrekt eenerlei betekenis heeft, blykt ook van
daar, dat Vondel Virgilius woorden: ‘sunt et mihi carmina’ vertaald door ‘ik kan
oock dichten,’ en door ‘ik kan oock rymen.’ Men vergelyke zyne vertaalde 9de
herderskout in prosa met die in vaerzen Virgilius, Ecloga IX, v. 33: sunt et mihi
carmina: Ook ik heb verzen geschreven. In de prozavertaling staat inderdaad (WB
VI, p. 164) ‘Ick kan oock dichten’ en in de vertaling in verzen (WB VI, p. 165) ‘Ick
kan oock rymen’..

§. 72. De rymer munt uit boven den vaerzenmaaker en dichter
De rymer munt uit boven den vaerzenmaaker en dichter, gelyk, indien advokaat,
notaris en translateur (§. 39.) in één' sterveling vereenigd zyn, de Mr. zyn onderhoorige
broeders den loef afsteekt. Want hoewel dichter, vaerzenmaaker en rymer volstrekt
eenerlei betekenis hebben (§. 71.) en zy niet van elkander kunnen gescheiden,
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noch de eene zonder den anderen kan gedacht worden: zo heeft nogthans, in
betrekking der kunst en der daarmede verbondene eere, eene billyke subordinatie
onder hun plaats; en gelyk reeds de vaerzenmaaker boven den dichter staat (§. 39.),
zo munt de rymer boven beiden uit. Deeze betrekkingen zyn in de natuur der zaake
aldus gegrond. De dichter levert slechts de stoffe tot vaerzen; deeze worden gemaakt
en eindelyk berymd. De dichter is natuurlykerwyze de minste van het triumvirat,
waartoe hy behoort, daar hy alleenlyk met het prosaïsche deel der poëzy te doen
heeft; de vaerzenmaaker is ongelyk meer, naardien hy, waarlyk kunstenaar, een
volkomen ligchaam levert; maar de rymer is verre de grootste, wyl hy het ligchaam
bezielt. De dichter vind geheel geene zwaarigheden; en, hoe veelen de vaerzenmaaker
te overwinnen hebbe, de rymer zegepraalt over allen.
In nabuurige landen, in Duitschland by voorbeeld, vind men zogenaamde dichters,
die geene vaerzenmaakers, en wederom vaerzenmaakers, die geene rymers zyn. De
eersten zyn loutere prosaïsten; de laatsten zyn poëetische Hermaphrodieten, die niet
dan gedrochtlyke en waarlyk ziellooze ligchaamen leveren.

§. 73. Vader Vondel was een groot rymer
Vader Vondel was een groot rymer; en by
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gevolg een puiks-puikdichter (§. 63.): want het meeste sluit het mindere in zich. Dat
hy waarlyk een groot rymer was, is waereldkundig. De Drossaardt Hooft plagh tot
Vondel te zeggen: ‘Dat gy een rymer zyt, hebt gy van uwen grootvader Kranen’
(Vondels leven, bl. 7) Het leven van Joost van den Vondel door Geeraart Brandt,
ed. P. Leendertz, p. 4.. -- En elders heet het van hem: ‘Om dit met meerder
bevalligheid te doen hebben wy geen kosten, en de Rymer’ (J. van den Vondel) ‘geen
arbeyt aan de rymen gespaart’ (Bericht voor Vondels Tooneel des mensch. levens)
Tooneel des menschelikken Levens door J. v. Vondelen, Amsterdam, by Willem
Lamsvelt, 1698: ‘Bericht’ (niet in WB).. --- Pels beriep zich met nadruk op
Vondel, Vollenhove, en die in deeze tyden
Het vloeijenst rymen.
(Dichtk., bl. 6) Pels, Dichtkunst, r. 149-150. Zie noot 440.

Ook spreekt Vondel zelf, in zyne werken, alöm van zich als rymer; by voorbeeld,
tot Hooft:
Beveelt men my dan 't rym, 'k beveel u 't rymeloos;
(Poëzy, Deel II, bl. 123) ‘Brief aen den Drost van Muyden’, r. 129 (WB III, p. 191).

en tot denzelfden:
Of rym ik, dat een boer dit Duitsch niet kan verstaan?
(bl. 204) ‘Roskam’, r. 106 (WB III, p. 303).

en tot zynen genoeglyken Tymen:
Wil je zingen, ik wil rymen;
(bl. 472) ‘Deuntje aen Kornelis Tymensz Padbrue’, r. 25 (WB III, p. 405).

en in zyn' Lof der zeevaart:
Maar ziet, terwyl ick rym, zo staet daer 't wonderwerck;
(Poëzy, Deel I, bladz. 149) Zie noot 417 (‘Het lof der zeevaert’, r. 75).

en in zyne Bespiegelingen:
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Och! of ze mynen geest met haren gloet in 't rymen
Ontstak -- -(Bespiegelingen, bl. 53) Bespiegelingen van Godt en godtsdienst II, r. 352-353 (WB IX, p.
472).

en op zeer veel andere plaatsen meer.
En geen wonder! de groote Vondel,
welkers naam, van de eene aan de andere as,
De werrelt omzweeft, in zyn lof noyt te agterhaalen,
Hoe wyd men hem vervolg, daar andre zonnen stralen,
Of vremder starren de aard ons ligten boven 't hooft;
(J. van Hoogstraten, Mengelpoëzy, Deel II, bl. 181) Jan van Hoogstraten, Mengel-Poëzy, ‘De
poezy of digtkunde, na de afbeelding van Caesar Ripa’.

de te recht vergode Vondel, van wien het heet:
Zo zult ge in Febus koor God Vondels zy bekleeden,
(Lofbazuin voor le chef d'oeuvre d'un inconnu ) Thémiseul de Saint-Hyacinthe (1684-1746),
Le chef d'oeuvre d'un inconu <‘inconnu’>, zesde druk, A La Haye, chez Pierre Husson, 1714.
In het voorwerk zit een ‘lofbazuin’, door Buijnsters toegeschreven aan Justus van Effen (Justus
van Effen, p. 78 en vooral 96-97). UBL 701 G 24.

moet buiten kyf een groot rymer zyn; en wie erkent hem niet voor een'
puiks-puikdichter?

§. 74. Het rymen is eene heilige razerny
Het rymen is eene heilige razerny; en vind men goed om hier, met Huydecoper, eene
onderscheiding tussen razerny en razery te maaken: ‘zo kan men ook Raazerny voor
de drift en dolheid zelve neemen, en Raazery voor de tegenwoordige en daadelyke
uitwerking van die drift’ (Proeve, enz., bl. 104) Huydecoper, Proeve van taal- en
dichtkunde, p. 104: er tussen in: ‘en dus ook in de Poëzy voor die Helsche
Gezusteren’.. Wat 'er van zy, de zaak zelve getuigen de poëeten alöm, by voorbeeld:
Wat God bezielt myn borst en adren?
Ik blaak van heilge razerny.
Genade, ik zal uw godheid nadren,
En met myn trant en poëzy
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Een schoonheid door de wolken dragen,
Die u, gelyk de dauw het land
Verfrischt in heete zomerdagen
Wanneer de kreeft de mooren brand.
(Focquenbroch, Werken, Deel I, bl. 518) Van Focquenbroch, ‘Ter Geboorte Verjaaring van
Mejuffrouw Johanna Wilmerdonkx’.

En de Geldzucht, by De Decker, van den rymeren spreekende, zegt:
Dan dat ick menigmael al mê de godheid zy
Die hen verruckt en treckt tot heylge rasery,
En hun den moed verheft, kan by hunn' rymkens blycken.
(Lof der geldzucht, bladz. 48) De Decker, Lof der geldsucht, p. 48.

Zo heet het, in de beschryving van den zangberg:
Wat razerny beweegt myn geest tot zingen?
My dunkt ik zie den heilgen Helikon;
My dunkt ik zie het zilvren hoefnat springen,
En straalen uit de milde hengstebron.
(Nederd. Mengeldichten, bl. 347) Nieuwe verzameling der Nederduitsche Mengelgedichten,
‘Helikon, Lierzang’ (zie noot 151).

Zo zegt Mr. M. d. R.
Dan schyn ik voor een wyl van razerny bezeten,
En vloeke op god Apol, dan op de hengstebron.-(Dichtl. Verlustiging. door Meditando fulgens, bl. 122) Dichtlievende verlustigingen (Meditando
Fulgens), ‘Aan N.N. die my dikwils aanwas om van myne dichten te zien’, p. 121-124.

Zo heet het by D. Buisero, in zyn lofvaers op Antonides Ystroom Diederik Buisero
(1644-1708, beschermheer van Antonides), in Antonides' Gedichten, ‘Lofvers op
zynen Ystroom’, r. 10-11., met nadruk:
-- -- -- door heilig raazen,
van vloeiend rym -- --

En Antonides zelf zingt:
'k Voel weêr een grooter vier door al myn aders gaen;
Ik raeskal dronken, of een godheid voert my aen;
(Ystroom, blz. 49) Antonides, Ystroom, p. 49.
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schoon hy elders ook zong:
Ik hate Apollos razernyen '
(Bruiloftsdichten, bl. 115) Antonides, Bruiloftsdichten, ‘Ter Bruilofte van Antonis Timmerman
en Anna Timmerman’, r. 6.

Eindelyk roept ook Vondel uit:
‘Ik raaskal, of Apol is hier ontrent
Met negen nonnen!’
(Poëzy, Deel I, bl. 319) ‘Inwying der doorluchtige schoole’, r. 91-92 (WB III, p. 375).

Ik moet nog aanmerken, dat den rymelaaren (§. 64.), by hun slordig en kreupel rymen,
de heiligheid der razerny ontbreekt. Slechts profane woede beheerscht hen; en de
openlyke kritiek is derhalve verpligt, om deeze natuurlyke razerny te beteugelen.
Ook verzekeren de poëetische recensenten meermaalen den gaanden en komenden
man van het publiek:
Tre zacht, en wandel onbeschroomt;
Hier wort de Razerny getoomt.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 308) ‘Op het dolhuis’, beide regels (WB V, p. 246 heeft de regels
‘Treê sacht, en gaat gerust verby, / Hier word getoomt de Rasery.’ (1647), terwijl Hoffham de
versie uit Poëzy II heeft, die sedert 1650 gebruikt werd).

§. 75. Het rymen is een zeer moeijelyke arbeid
Het rymen is een zeer moeijelyke arbeid. Om zich hiervan te overtuigen, heeft men
alleenlyk Boileaus tweede satire te leezen. En waarlyk, geen arbeid is bezwaarlyker
dan die van het hardnekkig rym met de reden te paaren:
La raison dit Virgile, et la rime Quinault.
(Boileau, Satire II, v. 20) Boileau, Satire II, r. 20.

Dit ervaaren alle rymers: Vondel schreef elders:
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En nu een havik jaeght de bloode duiven voor.
(Ovidius Herschep., bladz. 343) Ovidius' Herscheppinge XI, r. 409 (WB VII, p. 793).

‘Jaagt een havik de duiven voor of na?’ vraagt Huydecoper, by de beoordeeling van
dit vaers (Proeve enz., bl. 482) Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde, p. 482.;
en, vervolgt hy: ‘De reden zegt na, maar het rym eischte voor: 't verschil is wat groot.’
En over dit onderwerp is oneindig veel te zeggen.
Men kan zich ondertusschen zeer ligt een begrip van de moeijelykheid der rymery
vormen, als men slechts gadeslaat, met welken arbeid de poëeten zelven die kunst
vergelyken. By voorbeeld, somtyds met het lastig werken van den weever (§. 91.):
Ach! kende gy den angst, den onbeschryfbren last,
Die iemand, als hy mild op hombaars is vergast,
Op 't rymgetouw ervaart -- -(A. de Haen, Mengeldichten, bl. 376) Abraham de Haen, Herderszangen en Mengeldichten,
‘Ter verjaaring van den Heer Cornelis Pronk’, r. 9-11.

somtyds met den blokkenden arbeid van den schoenmaaker, die op de leest werkt:
Of moet ik Flakkus lier met ongeleerde vingeren
Misbruyken, en 't Latyn van zulk een' grooten geest
Onkundig schoeijen op een Nederduitsche leest;
(Proeve van Dichtoeffening, enz., bl. 171) Proeve van dichtoeffening, ‘Vaerwel aen de
zanggodinnen’, p. 167-177.

en elders:
U die ons vaak de ziel ontrukt door uwe vaerzen,
En rustig voortreedt, op geen Sofoklesche laerzen,
Maar eigen maaksel en op eigen leest gestelt.
(F. Greenwood, Gedichten, Deel II, bl. 34) Vervolg van F. Greenwoods Gedichten: ‘Lofkrans
voor den rymzieken schoenmaker K.V.B.’.

Somtyds met den vermoeijenden arbeid van het
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ploegen; en Apollo, in eigen persoon, zegt tot onze dichters en dichteressen:
Ploegt, onbezweeken, in myn vruchtbre lettervelden
Zo zal ik uwen lof de volgende eeuwen melden;
(Inwyding van den Amsteldamsche Schouwb.) Bartholomeus Ruloffs (1735-1801), Inwyding
van den Amsterdamschen schouwburg, bij Izaak Duim, 1774, p. 12.UBL 1087 E 26.

of:
Laat zich uw zangeres tot eedler kunstwerk voegen,
Dan zulk een' misthoop, vol van walging, om te ploegen.
(A. de Haen, Mengeldicht., bl. 84) Abraham de Haen, Herderszangen en Mengeldichten, ‘Aan
de Heeren leden van het Kunstgenootschap Natura et arte’.

Somtyds met den afsloovenden arbeid van het smeeden:
Myn kracht bezwykt, en hyght voor yder deel,
terwyl ik smede een keten, een juweel
Van tienmaal tien en effen half zo veel
Vergulde schakelen.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 452) ‘De konincklyke harp’, r. 227 (WB IV, p. 60). Zie afwijkende
spelling bij noot 368).

Ook gewaagt Pels van het smeeden en hersmeeden der vaerzen:
-- -- schrap het uit;
Of smeê het, en hersmeê 't zo lang, tot dat het stuit.
(Dichtkunst, bl. 44) Pels, Dichtkunst, r. 1163-1164 (variant: ‘sluit’ in plaats van ‘stuit’).

Uit hoofde nu van den zwaaren arbeid der poëeten en rymeren, komen zy zo dikmaals
zweetend voor. By voorbeeld:
Ik, min begaeft, met moeite u vaerzen wy,
Vergaert als geur van een Matynsche by,
Gezogen uit den tym te Tiroly <Tivoly>,
Met moeite en zweeten.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 441) ‘Aan Antonius Iulus’, r. 41-44 (WB IV, p. 67).
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En wien is het wel onbekend
-- -- dat menig groot poëet
By zyn verheven werk van angst en wanhoop zweet,
Zyn handen wringt, zyn muts verzet, en honderd schachten
versnyd, of stukken kaauwt, eer hy in zyn gedachten
Een rymwoord vinden kan -- -- -(Nomsz, Meng., bl. 188) Nomsz, Mengelwerken, p. 188 (Rabener-bewerking).

Op den moeijelyken arbeid van het rymen slaan sommige zinspreuken der poëeten;
by voorbeeld: Nil volentibus arduum, Constantia et labore, Kunst wordt door arbeid
verkregen ‘Nil Volentibus arduum’: Amsterdams kunstgenootschap, opgericht in
1669 door o.a. Lodewijk Meyer, Andries Pels en Joannes Antonides van der Goes.
‘Constantia et labore’, Daniel Willink is er lid van (zie noot 65).
‘Kunst wordt door arbeid verkregen’: opgericht in 1766 in Leiden., vooral ook het
motto van Mozes Nicolaes Versteeg, Mozes in twaelf boeken, onder het vignet op
de titelpagina. dichter:
Door tyd en vlyt word veel verricht:
De kunst maakt zwaren arbeid ligt.

§. 76. Het rym is in vaerzen geenszins te missen
Het rym is in vaerzen geenszins te missen, wat ook onverlichte kritieken hiertegen
mogen zeggen; want, in waarheid, men vind er die blind genoeg zyn, om het rym in
vaerzen geheel ontbeerlyk te achten. De anderszins vernuftige Lamy dwaalt geweldig
van het spoor, daar hy zegt: ‘Il n'est pas toujours necessaire que la rime se trouve à
la fin du vers; on peut lier des paroles, de sorte qu'elles ayent une cadence, comme
on en voit des exemples dans les langues Espagnole, Italienne et Anglaise, dans
lesquelles on fait de fort bons vers sans rimes’ (La Rhétorique, etc., pag. 275) Lamy,
La Rhétorique ou l'art de parler p. 275.. En Mercier, die alom dwaalt, gaat nog
verder: ‘Nos voisins,’
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zegt hy, ‘se sont dérobés à ce joug barbare que nous nous sommes stupidement
imposé, et la poësie a commencé à naître parmi eux. Il me sembleroit bien digne du
siecle présent, de secouer le joug de la rime. Nos chefs-d'oeuvres dramatiques me
paroissent gâtés par ce faux agrément que l'habitude soutient encore, tandis que nous
gagnerions beaucoup à être affranchis de cette insupportable monotonie’ (Tableau
de Paris, Tom. VIII, p. 168) Mercier, Tableau de Paris, VIII, p. 168..
Denkt, vrinden! die uw vuist der muzen hebt gewyd,
Die aan het rym alléén uw' roem verschuldigd zyt,
Die, daar u 't rym den naam van dichter deed verwerven,
Daar 't rym uw honger stilt! ach! denkt wat gy zult derven,
Zo ras men u het rym, het pit van 't vaers, onttrekt.
(Nomsz, Mengelwerken, bl. 186) Nomsz, Mengelwerken, p. 186 (Rabener-bewerking). Zie
noot 127.

Geheel anders oordeelt de kundige Du Bos: ‘De noodzakelykheid om te rymen,’ zegt
hy, ‘is een regel van de dichtkunst, van welke de waarneeming de meeste moeite
kost’ (Oordeelk. Aanmerk., Deel I, bl. 363) Du Bos, Oordeelkundige Aanmerkingen,
I, p. 363.. En even te vooren (bl. 362) had hy aangemerkt, dat ‘de poëet die
noodzaaklykheid door niemand anders kan laaten verrichten, daar de schilder in
tegendeel zyn kleuren door een ander kan laaten wryven’ (§. 36.). En wat onze
vaderlandsche poëzy in het byzonder betreft, David van Hoogstraten leert uitdruklyk:
‘De Nederduitsche maetzang wil het rym niet ontberen, schoon eenigen ons vaerzen
zonder rym gegeven hebben. Want het oor, dat telkens eenen wederklank wacht,
wraekt alle rymeloze vaerzen;
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en de maetzang is op de voeten, waarop hy voortgaen moet, noodzakelyk aan het
rym gebonden’ (Beginselen der Rederykkunst, bl. 59 enz.) David van Hoogstraten,
Beginselen of kort begrip der rederykkunst, Amsterdam, bij Gerard onder de Linden,
1725, p. 59-60. KB 2105 A 149.. -- En zeker, elk, wie slechts poëetische ooren (§.
57.) heeft, kan zich overtuigen van de onontbeerlykheid des ryms,
Daar 't wel gepast en net gepaard
Een' aangenaamen zangtoon baart:
En met veel zekerheid doet gissen,
Dat Neêrduitsch dicht geen rym wil missen.
(W. Kroon, Opdragt der Verzameling van Nederd. Rymklanken) Kroon, ‘Opdragt aan den
Heere Gerard Muyser’ voorin de Verzameling van de bruykbaarste Nederduytsche Rymklanken.
Zie noot 195.

De zaak is te middagklaar, om ter haarer betooging meer' woorden te gebruiken:
Neem een vertelsel, lees het schoonste liedeboek,
Het sierlykst klinkdicht, 't langst der lyk- of bruiloftsdichten,
En neem het rym 'er af: zal 't u vermaken, stichten?
ô Neen! hoe lieflyk 't scheen, hoe 't ook u eerst geviel,
Nu is het drooge taal, een woordklank zonder ziel, enz.
(Nomsz, Mengelwerken, bl. 187) Nomsz, Mengelwerken, p. 187 (Rabener-bewerking).

§. 77. Rymlooze vaerzen zyn geene vaerzen
Rymlooze vaerzen zyn geene vaerzen; want zy kunnen niet gezongen worden (§. 5.):
't zyn ligchaamen zonder ziel (§. 25.): ze zyn alzins ongerymd, want ‘averechtsche
rymklanken, als men een goede sluiting van het vaers verwacht, stooten onze oren
geweldig, en het woord ongerymd is daarom gebezigd, om zodaanige voorstellen,
welker onwaarheid even tastbaar is, als zy tegen alle aangenomen begrippen
aanloopen, en dus aanstootelyk zyn, uittedrukken’ (De Rhapsodist, Deel I, bl. 457)
De Rhapsodist, ‘Gedachten over het Ongerymde’..
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En Holberg merkt te recht aan, dat de woorden rym en rymen met verstand van
eenerlei betekenis zyn geworden. Dus uit hy zich: ‘Men zegt: daar is rym noch reden
in; (sans rime sans raison) 't rymt niet: 't is ongerymde praat: hier word het rym met
het verstand gelyk gestelt, want ongerymde praat is 't zelve als zotte klap’ (De
Deensche wysgeer, Deel II) Holberg, De Deensche wysgeer, II, p. 121 (‘sans rime
sans raison’ is een toevoeging van Hoffham..
En verlangt men nog bewys, dat rymlooze vaerzen geene vaerzen zyn?
Hoor zelf, hoe laf, hoe naar een vaers u klinkt in 't oor
Wanneer 't het rym ontbeert. Welaan, ik zal 't eens wagen
In maat iets rymeloos uwe aandacht voor te dragen.
‘Kwiryn, die oude schalk, bedriegt al wie hy kent.
`Klitander slyt zyn jeugd by dobbelspel en drank.
`Geen dommer kinkel dan Frontyn komt u te voren.
`'t Is wind al wat Lucil wil voor geleerdheid venten.
`Neraan verdraait het recht, door loos bedachte reên.
`Florinde leeft verslaafd aan haar' onkuischen lust.
`Aanschouw in Harpax 't beeld des allersnoodsten schrapers.
`En lees de huichlary uit Cleons wezenstrekken.
`Tartuffe ...’ Doch genoeg, Gy geeuwt reeds, zo 'k niet mis:
Ik zelf val ook in slaap: weet ge iets dat drooger is?
Maar voeg 'er 't rymwoord by, dan zal 't u niet vervelen:
Beproef eens of 't u dus niet beter 't oor zal streelen.
‘Kwiryn vertoont by elk zich vrindelyk van aard.
`Klitander is een knaap die 't nutte en 't vrolyk' paart.
`Frontyn laat door geen drift zyn stil gemoed verstooren.
`'t Schynt alles pit en merg wat ons Lucil laat hooren.
`Hoe wonder fyn word door Neraan het recht bepleit!
`Florinde, gul van hart, leeft in gezelligheid.
`Wat schrander overleg houd Harpax in zyn zaken!
`Hoe weet ons Cleon door zyn' ernst het hart te raken!’
(Nomsz, Mengelwerken, bl. 189 enz.) Nomsz, Mengelwerken, p. 189-190 (Rabener-bewerking).
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Waarlyk, ongerymd zal wel eeuwig ongerymd blyven! Wat heeft men ondertusschen,
(om van sommigen onzer nabuuren niets te gewaagen) wat heeft men van die
nieuwerwetsche zogenaamde poëeten onder ons te oordeelen, die den rymloozen
vaerstrant der Grieken en Romeinen in Neêrland pogen in te voeren? Rymelaars kan
men ze niet heeten, wyl zy het rym geheel verwerpen; maar uit even dien hoofde kan
men hen ook niet dichters noemen: althans hunne zielloze regels zyn slechts afgekapt
en danssend prosa. Men mag wel met J. Lutkeman uitroepen:
Wat word ons Neêrland wys! Wat heeft men 't ver gebragt!
Nooit wierd voorheen zo schoon, zo wel, als nu gedacht!
(Poëzy, bl. 229) Jacob Lutkeman, Poëzy, uitgegeven door Henri Jean Roullaud, Amsterdam,
bij P.J. Uylenbroek, 1785: ‘Winters Nachtgepeins’, p. 229, r. 1-2. KB 946 A 97. In deze bundel
staat ook Lutkemans vertaling van Codrus of de grondlegging van het Atheensche gemeenebest
(1785). Zie noot 246.

Trouwens, voor grillige narheden is men nooit zeker, en
Dus ziet men, die de kunst ontbeeren, schipbreuk lyden,
Op vreesselyker klip, dan die zy wilden myden.
(Pels, Dichtkunst, bl. 2) Pels, Dichtkunst, r. 41-42.

§. 78. Het rym, in vaerzen, is zeer natuurlyk
Het rym, in vaerzen, is zeer natuurlyk. Lamy zegt 'er van: ‘C'est un artifice aisé,
naturel et usité de tout tems. Encore aujourd'hui les poësies des Perses, des Tartares,
des Chinois, des Arabes, des Africains, de plusieurs peuples de l'Amerique, ne
consistent que dans des rimes, dans des terminaisons, ou chûtes semblables’ (La
Rhétorique, etc., pag. 270) Lamy, La Rhétorique ou l'art de parler..
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-- Geen wonder, dat het rym in vaerzen zeer natuurlyk is; want immers rymt alles in
de natuur, en haare algemeene harmonie is niets anders voor den geest, dan 't geen
het rym voor de ooren is.
De putgalm volgt op rym myn lesten tarm,
(Joseph in Dothan, Bedr. IV, toon. 2) Joseph in Dothan, r. 965 (WB IV, p. 120).

roept Vondel, of liever Joseph in de put, te recht uit; en waarlyk, niet slechts de echo,
maar schier alle regelmaatig herhaalde geluiden, die ons gehoor aandoen, rymen
onder elkander en noopen tot rymen. Van den leeuwerik, by voorbeeld, zingt Vondel:
Nu de leewrik in zyn vlught,
Uit een liefelyker lucht
Quinkeleert, en noopt tot rymen.
(Poëzy, Deel I, bl. 696) ‘Bruyloft Ventidius Riccen en Haesje Augustyns’, r. 2-4 (WB VIII, p.
630). (Poëzy II spelt ‘leeurik’; WB spelt ‘leeurick’).

en als men 'er naauwkeurig op let, het lied van den koekkoek, de zang van den krekel,
het gekir der duiven, het gekwaak der vorschen, het snateren der ganzen, het krassen
der raaven, het bassen der honden, het maauwen der katten, het knorren der varkens,
het blaaten der schaapen, en honderd andere diergelyke harmoniën, wat zyn ze, in
meerder of minderen graad, anders dan natuurlyke rymklanken? De dorschers met
hunne vlegels, de roeijers met hunne riemen, de kuipers met hunne hamers, de
Cyclopen met hunne mokers; wat is hun bedryf anders dan een geregeld rymen?
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Unsers Nachbars magre Ziege
Reimt beständig, wenn' sie blöckt.
Hans und Merten, welche dröschen,
Wissen dieses Kunststück auch;
Denn der Zweischlag ihrer Flegel
Ist ein wiederholter Reim.
(Belustigungen des Verstandes und Witzes, Theil I, Seite 505) Belustigungen des Verstandes
und des Witzes, uitgegeven 1741-1745 door Johann Joachim Schwabe (1714-1784, professor
in Leipzig). In het gedicht van M. Samuel Ephraim From: ‘Über die Unnützlichkeit der Reime’
begint de vijfde strophe met ‘Und was sind es denn für Künste, / Die man in den Reimen sucht?
/ Unsers enz.; (varianten: ‘dreschen’, ‘auch:’, ‘Zweyschlag’). KB 185 J 31.

§. 79. Het rym moet in vaerzen altyd gehoord worden
Het rym moet in vaerzen altyd gehoord worden; want het is eene schoonheid die
voor het gehoor bestaat. De Hollandsche Spectator berispt derhalve te recht die
vaerzen, van welken het rym niet wel in het gehoor valt. ‘Wie zoude zich verbeelden,’
zegt hy (Deel I, bl. 278) De Hollandsche Spectator, I, p. 278. Er staat niet dat het
om Palamedes gaat., ‘dichtregels voor zyne oogen te hebben, indien hy de volgende
woorden, gelyk zy hier geschreeven staan, hoorde uitspreeken: Want wie ontkent,
wat plagen Bellona met zich sleept, en wat al nederlagen, ten prykel van de staat,
wiens welvaart elk, met druk en angst, ziet hangen in de weegschaal van 't geluk. Is
het niet zeker,’ vervolgt hy, ‘dat dit als ondicht zoude voorkomen, aan iemant, die 't
zelve nooit als digtregels zoude gelezen hebben?’ --- De aangehaalde regels zyn
echter vaerzen, uit Vondels Palamedes eerste toneel Palamedes, r. 28-30 (WB II,
p. 637, anders: ‘en wie’; ‘met droeve nederlagen, gevaerlyck voor 'tgemeen: wiens
welvaert men met druck, en angst siet hangen in de weeghschael van't geluck’)..
Pels, die nopens het rymen zo veele nutte lessen geeft, gaat evenwel het spoor ten
eenemaale byster, als hy van het hooren des ryms zegt:
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Maar in het heldendicht en by den samenspreker
Zou 't kwaalyk voegen: 't is niet noodig dat een zeker
En sterk geluid van rym daar 's hoorers ooren treff',
En dat het zich alom byzonderlyk verheff';
Daar alle de andere gedichten zeer toe neigen:
Want onberymde taal is nader, en meer eigen
Aan Heldendichten en Tooneelstof. Hoort men dan
Te dikwyls 't rymwoord, of ook steeds, op 't einde van
De zin, het eind uws ryms; zo schynt ge 'er meê te pryken,
'k Laat staan, dat uwe taal naar onrym zou gelyken.
(Dichtkunst, bl. 7) Pels, Dichtkunst, r. 164-174.

Welk eene dwaaling, in de verhevenste deelen der poëzy het gehoor des ryms uit te
sluiten, althans te besnoeijen! Of zal men zich het rym, dat kenmerk en die ziel der
vaerzen, dien lauwer van te bovengekomene zwaarigheid, uit dwaaze zedigheid,
schaamen? Zal een vorst, ten dage zyner krooning, den luisterryken diadeem die
zynen schedel siert trachten te verbergen? --- De poëet, die, by het voorleezen van
zyn heldendicht, of de tooneelspeeler, die, by het uiten zyner rol, het rym verbergt,
komt my voor als een organist, die een koraal op zyn kunsttuig speelt, maar den
treeder verbied, wind in de pypen te laaten.
Hoe? Onberymde taal is nader, en meer eigen aan heldendichten en tooneelstof!
--- Welke handtastelyke ongerymdheid! Indien zulks waar was, dan zouden heldenen tooneeldichten immers in prosa moeten geschreeven worden: dan zouden, by
voorbeeld, Fenelons Telemachus en Bitaubés Joseph Fénelon, Télémaque (1699,
uitgegeven in 1717).
Bitaubé, Joseph. Zie noot 183. heldendichten, dan zouden Duitschlands
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dramaas in prosa waarlyk tooneelstukken zyn: onwaarheden, welken Neêrlands
Helikon eenpaarig erkent. En men zinge die prosaïsche stukken eens op psalm 89
(§. 32.)!
Hoort men te dikwyls 't rymwoord, zo schynt ge 'er mee te pryken! -- Alsof de
poëet daarmede niet wilde pryken, en te veel kon pryken! -- 'k Laat staan, dat uwe
taal naar onrym zou gelyken. -- Dit grenst aan onzin! Hoe kunnen vaerzen, die
regelmaatig voor elks gehoor rymen, naar onrym gelyken? Juist omgekeerd! Verbergt
de dichter zyn hem zo duur geworden rym, dan eerst gelyken zyne vaerzen naar
onrym. Hoe tegenspreekend zyn dan deeze gevoelens van zulk een' meester! Het
rym derhalve moet altyd wel degelyk gehoord worden.

§. 80. Een dichter weet alles uit zyn rym te vormen
Een dichter weet alles uit zyn rym te vormen. Het rym is een waare Proteus, die alle
gedaanten, een Kameleon, die alle kleuren aanneemt, welken de verbeeldingskracht
van den poëet schept. De opene rymen, of Bout- rimes Bout-rimes: Bouts-rimés:
gedichten die met gegeven slotrijmen worden samengesteld; in de 17e eeuw in
Frankrijk populair. Zie noot 232., zyn als een blok marmer; want gelyk, volgens
Aristoteles, alle figuuren reeds in het blok liggen opgesloten, en slechts door den
beeldhouwer ontzwachteld worden: zo vervatten ook de opene rymklanken alle
mooglyke fraaije gedachten, en wachten alleenlyk op de hand des vaerzenmaakers,
om,
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door uitvulling der ledige regels, hen daar te stellen. Men ziet hiervan een voorbeeld
in de Bout- rimes der beide klinkdichten van A.L.F. en A.P.S. (Proeve van
dichtoeffening, bl. 152 en 153) Proeve van dichtoeffening, ‘De reden aengepreezen’
en ‘Verliefde wensch’.. En even zo wel als die open rymen tevens eene Aanpryzing
der reden, en eenen Verliefden wensch vormen, zou uit hun Blanquet ook, om met
den Kosmopoliet (Deel II, bl. 381) De Kosmopoliet, in nr 101 van 1 december 1777
in een stuk over bouts-rimés, duidelijk van Hoffham zelf. te spreeken, ‘een Priapus
of een Apollo, een lofdicht op den wyn, of een tafereel der eeuwigheid te maaken
zyn.’
Hoe het zy, heeft de dichter twee rymwoorden, zo heeft hy de weezenlykste stoffe
die hy tot een paar vaerzen behoeft; want de geheele trant dier vaerzen ligt tot zyne
vrye dispositie open, en het valt hem niet moeijelyk om uit die rymen een'
samenhangenden draad te spinnen. By voorbeeld, in Vondels vaerzen:
VRACHTMEESTER:
Maer 't beurde meer dan eens, dat my die haes ontglipte.
JUDAS:
Waer leit die reis, mynheer?
VRACHTMEESTER:
Wy trecken naar Egypte.
(Joseph in Dothan, Bedr. IV, toon. 4) Joseph in Dothan, r. 991-992 (WB IV, p. 121).

is het den dichter allerëerst om Egypte te doen; dit levert hem het rymwoord ontglipte;
en het ontglippen brengt hem op den haas, als een beeld van het vluchtig geluk. De
toevallige samenhang is enkel uit het rym gevormd; en ware Egypte niet het
wortel-rymwoord, wy misten zeker het ontglipte vaers met haas en al.
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Even zo analytisch laat zich schier uit alle vaerzen bewyzen, dat een dichter alles
uit zyn rym weet te vormen.
Indien, voor het overige, meerder persoonen, of dingen die te samen behooren, in
vaerzen te brengen zyn, behoeft de poëet daarby alleenlyk met oordeel voor zyne
rymwoorden te zorgen; want maat en trant wyzen elk' persoon of ding zyn eigen
plaats aan. Men lette eens op Vondels beschryving der twaalf stammen:
Daer Juda, Napthali, Gad, Ruben, Zebulon,
Dan, Asser, Benjamin, met Levi, Simeon,
En Joseph, Isaschar -- -(Helden Gods, bl. 13) De Helden Godes (WB II, p. 341, r. 19-21).

of op Meester Jochems benoeming der zeven Grieksche wyzen:
Solon, Chilo, Pittacus,
Thales en Cleobulus,
Bias en Periander,
Maaken net de zevenster;
(Langendyk, Don Quichot, Bed. II, tooneel 2) Langendyk, Don Quichot, II, 2, p. 30.

of op Anonimus tafereel der twaalf maanden:
Een ander zing' van moord en wreede tiranny;
Ik zing de Maanden. Eerst vertoont zich January,
Dan komt zyn broeder February,
Gevolgd van Maart, April en May,
Van Juny, July en Augustus, en September,
En van October, en November en December.
(Mengelwerken, bl. 159) Anonimus, Mengelwerken, p. 159. Niet getraceerd.

En het heet te recht:
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Hier schynt zelfs elke naam in 't vaers de maat te slaan:
Achilles, Patroclus, Idomeneûs, Orestes,
Eneas, Helena, Telemachus, Thyestes.
(Göbel, Dichtkunde, bl. 33) Gobels, Dichtkunde, III, r. 238-240.

§. 81. Het rym bezit toverkrachten
Het rym bezit toverkrachten.
Eer 't onwaardeerbaar rym! 't heeft door zyn tooverkracht
Van niets een talloos tal van boeken voortgebragt.
(J. Nomsz, Mengelwerken, bl. 187) Nomsz, Mengelwerken, p. 187 (Rabener-bewerking).

Daarom heet het:
Dat prevelen had kracht, noch meer dan toverrymen;
(Vondel, Peter en Pauwels, bl. 27) Peter en Pauwels, r. 722 (WB IV, p. 256).

en:
Of heeft die Circe uw ziel met toverrym bezongen?
(J.B. Wellekens) Jan Baptista Wellekens (1658-1726), geen bronvermelding. Niet getraceerd.

Want Circe, die beruchte kolrydster, oefende haare tovery door het rymen.
Circe kon Ulysses reisgezellen,
Door toverrymen, van gedaente en vorm verstellen.
(Vondel, Virgilius herderszang, bl. 30) Virgilius' herderszang, Achtste herderskout, r. 91-92
(WB VI, p. 159).
Zy mort een' toon
Van toverrym, verdaeght alle onbekende goôn
Met onbekent gedicht, en klank van toverrymen.
(Vondel, Ovidius herschepp., bl. 443) Ovidius' Herscheppinge XIV, r. 481-483 (WB VIII, p.
91).

Het rymzelf is een noodwendig ingredient der tovervaerzen; want Circe
ontvonkt van wraek, vol spyt,
Gestoort om 't weigeren der minnelyke bede,
Stampt sap en giftigh kruit, en mengt hier onder mede
Bezweeringen, en rym, en helsche tovery;
(Bl. 431) Ovidius' Herscheppinge XIV, r. 62-65 (WB VIII, p. 75).
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en indien wy Lucinaas Vroedvrouwdichten bezaten, zouden wy ons een juister begrip
kunnen vormen van
toverrym, ter sluik
Gemompelt binnen 's monts, 't welk 't baeren, ree begonnen,
Verhindert.
(Bl. 276) Ovidius' Herscheppinge IX, r. 418-419 (WB VII, p. 719). Zie noot 159.

Men kan uit dit alles met den heere J. de Brune besluiten: ‘Daar rym anders niet en
is, als een nootdwang tot gelykmatigheid, en nootzaaklykheid tot overéénkoming:
zoo moet het, buiten twyffel, vast gaan, dat daardoor overéénkoming van genegenheid
moet ontstaan, in hen die iemants rymschriften zyn gewoon te lezen’ (Wetsteen der
vernuften, Deel I, bl. 331) Jan de Brune (de Jonge) (1616-1647): Wetsteen der
vernuften (1644).KB 2105 A 44..
De Philosooph zegt derhalve: ‘Hoe veelen zyn 'er die door het leezen van den
Aartsvader Abraham gaande zyn geworden om ook Heldendichten in Quarto
uittegeeven! En hoe veele kwaade copyën zal het schoone origineel van David niet
weder voortbrengen!’ De Philosooph, II, p. 373, van 30 november 1767. Aartsvader
Abraham: Abraham de Aartsvader van Arnold Hoogvliet (1728); David van Lucretia
van Merken (1768).. Een nader bewys, dat het rym toverkrachten bezit.

§. 82. Het rym is geenszins een slaafsche boei
Het rym is geenszins een slaafsche boei, gelyk eenige onweetende kritieken beweeren:
‘Het rym?’ (dus spreekt een dwaas) ‘die dwang, die 't vaers ontluistert!
Die dwingland, die ons plaagt, den geest in boeijen kluistert!

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

174
Aan schikking en vernuft een helsche pynbank strekt!
De woorden rabraekt, en den dichter angst verwekt!’
(Nomsz, Mengelwerken, bl. 187) Nomsz, Mengelwerken, p. 187 (Rabener-bewerking).

Het is wel niet te loogchenen, en ik beken zulks, dat het rym den kreupelen dichter
belemmert, maar den vluggen en ligtgewiekten vaerzenmaaker legt het geen zwaarder
juk op, dan hy waarlyk noodig heeft, om niet te hoog te vliegen. Men zou, het geen
Boileau van het huwlyk zegt, met weinig verandering aldus op het rym kunnen
toepassen:
C'est un joug que la rime, et c'est ce qui m'en plait.
Le poëte en son vol toujours errant sans guide,
A besoin qu'on lui mette et le mords et la bride;
Son pouvoir malheureux ne sert qu'à le gener,
Et pour le rendre libre, il le faut enchainer.
(Satire X, V. 112-116) Boileau, Satire X, r. 112-116.

Slechts een kraakebeen voelt, in het rym, de last der boei; maar een geboren
vaerzenmaaker kan met Codrus uitroepen: De keten voel ik niet, en, ik ben in keetnen
vry (Bedr. III, tooneel 9) Kasteleyn, Codrus (‘Proficit et recreat’), p. 48 en p. 49. Zie
noot 246.. -- En ook niet alle ketens zyn schandelyk, of een bewys van slaaverny;
somtyds zyn het eertekens, gelyk Vondel van de koningin Kristine met eene gouden
keten beschonken wierd, waarover hy een byzonder dankoffer, op de wyze van den
129sten psalm, heeft gedicht (Poëzy, Deel I, bl. 203 enz.) ‘Danckoffer aen Koningin
Kristine’ (WB V, p. 468-471).. -- Veeltyds zyn ketens pronksieraaden; en aldus
spreekt Huigens 'er van:
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'k Zag jonker Gysbert met zyn goude ketingh pragchen,
Als waar hy heer van 't land. Ziet, zei 'k, dat's om te lagchen:
Men legt de dollen aan een ketingh of een bast;
Hier 's ook een ketingh, maar ze is aan den dollen vast.
(Sneldicht, XVIII, 130) Huygens, ed. Worp, Deel V, p. 237.

De beide laatste vaerzen brengen, wel is waar, nog een ander gebruik der keten in
den zin, waaruit schimpende hairkloovers nieuwe netelige gevolgen ten nadeele van
het rym en der rymers zouden kunnen trekken; vergeleeken met het vaers van
Antonides:
Voort, voort, men sla den dollen aan een keten.
(Trazil, bl. 69) Antonides, Trazil, V, r. 50.

Doch dit waare dollemans werk! En, om niet verder in uitweidingen te vallen, het
rym is dan geenszins een slaafsche keten: wil men het echter een boei heeten, zo is
het alleenlyk een fluweelen minneboei.

§. 83. Het rym bezielt den dichter
Het rym bezielt den dichter, en geeft hem verschiet van denkbeelden aan de hand:
Hoe dikwyls stort ons 't rym, door zyn geheime kracht,
Den schoonsten inval in, waaraan men nimmer dacht!
Zie hier: ik roem een bruid: de regel sluit met leden:
Straks word myn dichtluim vlot; ik vlieg naar 't lusthof Eden.
'k Doorloop het; ik beschryf gewas, en boom, en plant:
Het rymwoord roept my weêr te rug in 't vaderland.
En straks verliest myn geest zich in den roem der vryheid:
Dan komt in 't volgend vaers gewis tot rymwoord blyheid.
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'k Maal 's bruigoms blyheid toen hy 't hart der bruid verwon:
Verwon! ik zoek niet lang; die schoonheid is een zon.
Gelukkig kon de zon my in de zinnen spelen:
All' wat haar licht beschynt versiert nu myn tafreelen!
(Nomsz, Mengelwerken, bl. 188 enz.) Nomsz, Mengelwerken, p. 188-189 (Rabener-bewerking).
Zie noot 127.

Men vergelyke hiermede Boileaus tweede satire, vaers 37 tot 42 Boileau, Satire II,
r.37-42:
Si je louais Philis en miracles féconde,
Je trouverais bientôt: à nulle autre seconde;
Si je voulais vanter un objet non pareil;
Je mettrais à l'instant: plus beau que le soleil;
Enfin parlant toujours d' astres et de merveilles,
De chefs-d'oeuvre des cieux, de beautés sans pareilles.

. --- Menage zegt derhalve: ‘Je ne savois ce que j'allois faire quand je faisois des
vers. J'assemblois premierement mes rimes: et j'étois quelquefois trois ou quatre mois
à les remplir’ (Menagiana, Tom. I, p. 174 etc.) Ménage, Gilles (1613-1692),
Menagiana, Amsterdam, bij Van Harrevelt, 1772 (De eerste uitgave dateert van
1693, alwaar anders: ‘savois de même ce que’ en ‘au’ in plaats van ‘ou’). UBA 2452
E 7..
Indien men de vaerzen onzer poëeten ontleed, kan men zich alöm daarvan
overtuigen, dat het rym den dichter bezielt; en ik zal, uit duizend voorbeelden, slechts
weinig staaltjes te berde brengen.
Vondel zong in zyn Lof der drukkunst, aan den heer Balthazar Moerentorf, aldus:
Doorluchte en wyze Balthazar,
Die, als een blyde morgenstar,
De werelt toelicht door den druk,
En haer geheughnis met een kruk
Van zwarten stut op witte bladen,
En vrolyk zit met druk beladen.
(Poëzy, Deel I, bl. 413) ‘De druckkunst: Aen Balthasar Moerentorf’, r. 1-6 (WB V, p. 150).

Wie ziet hier niet, dat het rym den poëet bezielde? Had de boekdrukker niet Balthazar
geheeten, Vondel had hem vast niet by een morgenstar vergeleeken, en had zich het
woord druk niet als een eigenaartig rym aangeboden, de dichter zou aan geene kruk
gedacht hebben; en
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eindelyk, de kontrast, van zwarten druk op witte bladen bracht hem op dien, van het
vrolyk zitten met druk beladen.
Het eerste van Vondels afbeeldingen, op een marmeren beeld van koning David,
luid als volgt:
Zo klonk de kunstenaar den dappersten beschermer
En koning der Hebreen, gelukkigh uit in marmer.
Hy heft zyn oog en hart om hoogh, en luistert scharp
Naer 't geen de Geest zyn' mont leert zingen op de harp;
En danssen voor den zoon, wiens beelt hy heeft gedragen.
Nu triomfeert zyn harp voor Christus zegewagen.
(Poëzy, Deel I, bl. 543) ‘Op een marmeren Beeldt van Koningh David’, r. 1-6 (volledig) (WB
V, p. 536).

By de ontleeding van dit vaers vind men straks dat marmer, harp en zegewagen, de
rymwoorden zyn, die den dichter bezielden, en dat, by gevolg, beschermer, scherp
en gedragen, de gezochte rymklanken uitmaaken. Want marmer heeft de naaste
betrekking op het marmeren beeld, harp op den koninglyken harpenaar; en om den
laatsten regel is het gantsche vaers gemaakt.
Even eens is het gelegen met de afbeelding op het marmer beelt van Doktor
Nikolaas Tulp enz.
De hollandsche Eskulaap, of Amstels Hippokraet,
Der weezen vader, en de dappere beschermer
Van 't recht en 't raethuis, en den burgerlyken staet,
Leeft voor zyne afkomst, nu Quillyn hem klinkt in 't marmer.
Zoo komt beelthouwery gedachtenis te hulp.
Men ziet in 't beelt den geest en 't leven van ons Tulp.
(Poëzy, Deel I, bl. 568) ‘Op het marmerbeelt van Doktor Nikolaes Tulp’, r. 1-6 (volledig), (WB
VIII, p. 694).

Hier zyn Hippokraat, marmer en Tulp de rymwoorden, die den poëet bezielden:
Hippokraat
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duid den geneesheer aan, marmer het beeld, en Tulp is de naam.
In de afbeelding op Mr. Steven Kracht valt de rymöntleeding nog ligter. Dus luid
het vaers:
Dus hout de kunst d'eerwaerdigheid van Steven
Den Deken en den Priester, noch in 't leven.
Het lichaem is gesleten op zyn wacht:
De ziel aanschout de Godtheid in haer kracht.
(Poëzy, Deel I, bl. 580) ‘Op Meester Steven Kracht’ r. 1-4 (volledig), (WB V, p. 578).

Men ziet straks, dat Steven en kracht de bezielende, in tegendeel leven en wacht de
toevallige rymwoorden zyn. -- Ik herinner my hierby eene parodie op de afbeelding
van Steven van der Klok:
Dus houd de kunst 't gering verdienst van Steven
De takkebosschenmaaker, nog in 't leven.
Hy had met klokkenluiden 't altyd drok:
Dies gaf men hem den bynaam van der Klok.
(Anonimus, Mengelwerken, bl. 207) Anonimus, Mengelwerken. Niet getraceerd.

Vondels lykdicht op Jacob Baek, aan Nikolaes van der Haes, begint aldus:
Nu is, natuurgeleerde Haes
Dees eedle ziel van Baek (die aes
Van deught en wysheit uit den mont
Der wysheit zocht, en altyt stondt
Naer nutte en wyze wetenschap)
Gesteigert op een hooger trap.
(Poëzy, Deel II, bl. 34) ‘Uitvaert van Jakob Baeck’, r. 1-6 (WB III, p. 615).

Wie bemerkt hier niet, hoe het rymwoord Haes den poëet bezielt en gedachten
verleent; want 3 ¼ vaers, die hy tusschen haakjes plaatst, heeft hy
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door het rym gewoekerd en aan het zelve te danken.
Terwyl ik hiervan spreek, dunkt my dat ik den dichter A.L.F., zo als hy in de
kunstplaat, vóór zyne klinkdichten geplaatst, is afgebeeld, op zyn dichttabouret aan
zynen dichtdisch zie zitten, met de wachtende dichtpen in zyne rustende rechtehand,
terwyl zyne linke, als in verrukking opgeheven, den poëetischen toestand van zyn
gemoed, door het rym bezield, schynt af te schetsen; en ik verbeeld my, dat het vaers
Dus ziet gy hoe ik weet de zinnen op te hemelen
(Proeve van dichtoeffening, door A.L.F. en A.P.S., bl. 242) Proeve van dichtoeffening, ‘Lof
der verwaendheid’, p. 236-248, p. 242, r. 1.

dit oogenblik hem uit de pen is gerold. Thans bezielen hem de hemelen; en wat zie
ik? -- Rym en vaers zyn gevonden, en hy schryft:
Al hangt het aan malkaêr als uitgedroogde zemelen.

§. 84. Het toevallig rym ga vóór, en het bezielend rym volge
Het toevallig rym ga vóór, en het bezielend rym volge; of, met andere woorden, men
maake eerst den tweeden rymregel, en daarna den eersten. Dit is een handgreep, die
tot het fyne der kunst behoort en het beste effekt doet, vooral by ongemaklyke
bezielende rymwoorden. Boileau, die keurige rymer, bediende zich gemeenlyk van
deezen kunstgreep, gelyk zyne uitgevers byzonder aanmerken: ‘Mr. Despreaux faisoit
ordinairement le second vers avant le premier. C'est un

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

180
des plus grands secrets de la poësie, pour donner aux vers beaucoup de sens et de
force. Il conseilla à Mr. Racine de suivre cette methode; et il disoit à ce propos: je
lui ai apris à rimer difficilement’ (Oeuvres de Boileau, Tom. I, pag 37, Eclairciss.
historiq.) Oeuvres de Boileau. In de editie van 1772 staat deze voetnoot in Deel I
op p. 49 bij Satire II, v. 46. UBL 699 C 26.. -- Vondel verstond dien greep even fiks,
en gebruikte hem even gelukkig. Wie ziet niet, by voorbeeld, dat, in vaerzen aan den
Drost van Muiden, het woord drostlyk een bezielend rym zy? Hierop rymt nu niets
toevalligs, dan alleen kostlyk. Derhalve zegt Vondel eerst:
Zoo is gebryzelt glas by diamanten kostelyck;

opdat hy zyn klinkdicht kan sluiten:
Ick offer danckbaerlyck, al rieckt het luttel Drostelyck;
(Poëzy, Deel I, bl. 397 <297>) ‘Klinckdicht aen den Drost van Muyden en syn bruyt’, r. 11 en
14 (WB III, p. 155). (‘397’ is een drukfout voor ‘297’ in Poëzy I).

hiermede stemt volkomen overëen:
't Kussen van dien mont is kostelyk,
't Lippendrukken is hier Drostelyk.
(Bladz. 640) ‘Bruyloftbed Hooft-Hellemans: ‘Eynde. Aen de Bruid’, r. 37-38 (WB III, p. 174).

Zo ook in zyne vaerzen:
Doch zal het halsrecht niet uitwercken door den Satan,
Maer vraegen met Godts mont om raet. Men roepe Natan;
(Adonias) Adonias (1661), r. 575-576 (WB IX, p. 320, alwaar: ‘eerst Godts mont’ in plaats
van ‘met’).

en in die vaerzen:
Men zoek geen stoffen van Eneas,
Zoo lang ons Karel en Andreas
Aen rymstof helpen met hun staf:
(Poëzy, Deel I, bl. 494) ‘Bisschoppelyke Staetsy der E. Heeren Karolus en Andreas’, r. 39-41
(WB V, p. 533).

zyn Nathan en Andreas de bezielende, in tegendeel
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Sathan en Eneas de toevallige rymwoorden. Want Vondel werd zeker niet bezield,
noch door den Sathan noch door Eneas, die hier te ontbeeren waren; maar Nathan
en Andreas bezielden hem waarlyk, de eerste als een hoofdpersoonaadje in zyn
treurspel, de laatste als held van zyn lierdicht. Nu Sathan en Eneas, als geroepen,
voorgaan, en Nathan en Andreas zo geschikt volgen, is men met allen wel te vrede;
doch ware de zaak omgekeerd, zo zou de vorst der duisternis en die van Troje met
de hairen 'er bygehaald schynen.
De zelfde kunstgreep vind plaats, in:
Toen staeckt ge naer het hart van Hollants fieren leeuw al,
En Aernhem kreegh een bres van uw gewrongen sneeubal;
(Poëzy, Deel I, bl. 12) ‘Verovering van Grol’, r. 293-294 (WB III, p. 137).

in:
Hoe veele helden, Godt ten prys, in 't velt gedaghvaert,
Zult gy noch ridders slaen met uw gezegent slaghzwaert!
(Joannes de boetgezant, bl. 122) Joannes de boetgezant VI, r. 681-682 (WB IX, p. 792).

en in zeer veele andere vaerzen meer.

§. 85. Men kan niet te veel ziel in een vaers brengen
Men kan niet te veel ziel in een vaers brengen. Het is bekend, dat vaerzen gemeenlyk
alleen aan het einde rymklanken hebben, waardoor zy weêrgalmen; en men wettigt
dit gebruik, door te zeggen, dat men den honig slechts met de uiterste vingerspitsen,
niet met de geheele hand proeft.
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Gebruik den korf, misbruik den honigh niet.
Wie matigh slikt heeft onlust noch verdriet.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 462) ‘Honighkorf’, r. 9-10 (WB IV, p. 70, alwaar: ‘Gebruickt den
korf, misbruick den honich niet. / Wie matich lickt heeft onlust noch verdriet’).

Maar dit gevoelen is niet ten eenemaale juist; en daar het rym éénmaal de ziel van
een vaers is (§. 25.) kan men niet te veel ziel daarin storten. Ook heeft men, in
waarheid, zielvolle vaerzen van allerlei aart; by voorbeeld:
(a.) door Middenrymen, en dit heeten Leonynsche vaerzen:
't Is wel van hem verzint, dat hy 't zigh onderwindt.
Hoe nu: het woordt verzint men dubbelduydigh vindt.
Is 't van myn Heer verzint, met zinnen wel gesleepen:
Of heeft hy zigh verzint, en wel te deegh vergreepen?
(Hooft, Gerart van Velzen, Bedr. III) Hooft, Gerart van Velzen, ed. Hellinga-Tuinman, Deel
II, p. 37, r. 13-16 v.o.
En deeze eerbiedigheit vereist gotsdienstigheit
Aen Godts eerwaerdigheit en oppermajesteit.
(Vondel, Bespiegel., bl. 137) Bespiegelingen van Godt en godtsdienst IV, r. 421-422 (WB IX,
p. 573).
Dies wenscht ze Godt niet half te dienen maer geheel.
Zy diene hem geheel, en staecke dit krakkeel.
Het is een godtskrakkeel -- -(Vondel, Salomon, bl. 35) Salomon, r. 996-998 (WB V, p. 414).
En specerywarande, een oogst van goude zanden
En eedlen diamant, geplengt met ruime handen.
(Antonides, Ystroom, bl. 80) Antonides, Ystroom, p. 80.

(b.) door Tusschenrymen:
De paerden storten snel en horten tegens een.
(Vondel, Herschepp., bl. 45) Ovidius' Herscheppinge II, r. 423 (WB VII, p. 455).
Men ziet ze stryken met kadyken, muuren, weien.
(Antonides, Ystroom, bl. 35) Antonides, Ystroom, p. 35.
Het domme stomme goud maakt kromme dingen recht.
(De Decker, Lof der Geldzucht, bl. 121) De Decker, 'Lof der geldsucht', in: Alle de
Rym-Oeffeningen, Amsterdam, Van Aeltwyk, 1726, p. 121. UBL 1175 C 4-5.
De bolle en volle zee, met dolle en holle golven,
Rolt, solt en holt, en heeft de kiel geheel bedolven:
(Anonimus, Mengelwerk, bl. 276) Anonimus, Mengelwerk, p. 276. Niet getraceerd.
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(c.) door Staartrymen:
De heiligh sprack: men moet zoo licht niet schricken
Voor vogelen, die 't zaet des hemels picken
En slicken -- -(Vondel, Altaargeheimeniss. bl. 33) Altaer-geheimenissen I, r. 889-891 (WB IV, p. 683).
-- uit meer dan hondert kopre monden:
De zeedraek antwoorde, en de dolle waterhonden
Uit zoo veel monden meê naebasten -(Antonides, Ystroom, bl. 134) Antonides, Ystroom, p. 134.
-- -- my hekelen en schelden
Voor een onheelbaer quaet; daer ick nochtans die helden
Niet zelden treck ten stoel -- -(De Decker, Lof der Geldzucht, bl. 126) De Decker, 'Lof der geldsucht', in: Alle de
Rym-Oeffeningen, p. 126.

(d.) door Quasirymen:
Dit ysren hooft van 't hooft, dat over zoveel hoofden
Gezagh heeft -- -(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 112) 'Op de Beeltenis van Vorst Fredrick Henrick: Op zynen helm',
r. 1-2 (WB II, p. 522).
En komt met u, en blyft met u, en zal met u
Vertrekken -- -(Vondel, Herschepp., bl. 84) Ovidius' Herscheppinge III, r. 576-577 (WB VII, p. 499).
Ik besiger dan elck op 't lichten van de seghen,
Wel seghen in der daet, die seghen brengt op seghen.
(Const. Huigens, Hofwyk, 607) Huygens, ed. Worp, Deel IV, p. 334, r. 2661-2662.
Heleen kon in Heleen Heleen niet vinden.
(H.K. Poot, Minnedichten, bl. 130) Poot, ‘Aen Kloris’, r. 18.

(e.) door Vollertjes, van allerlei slag, gelyk:
Nu packt, nu zackt, en slaeft, en draeft, en weeft en spint
En schryft en wryft: de nacht is tot geen rust geboren;
Krioelt en woelt, en vlieght; de schryfpen tusschen d'ooren.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 270) ‘Zeemagazyn’, r. 300-302 (WB VIII, p. 663).
Want daer 't hooft blinckt en klinckt, daer dwingt en wringt de geest.
(J. Cats, Zinnebeelden, bl. 24) Cats, Sinne- en minnebeelden, ed. H. Luijten, Den Haag,
Constantijn Huygens Instituut, 1996, Deel I, p. 80, r. 3. (Embleem nr 8, ‘Niet al goudt datter
blinckt’. KB 536 K 47.
De bosgalm zucht en steent op zedelyker zugten;
De ruispyp zwelt en speelt op redelyker lugten.
(H. Dullaert, Poëzy, bl. 138) Heiman Dullaert (1636-1684), Gedichten, Amsterdam, bij Gerard
onder de Linden, 1719, p. 138 (herdruk in P.C.A. van Putte, Heijmen Dullaert, een biografische
studie, Groningen, Wolters/Noordhoff, 1978).
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In sommigen deezer vaerzen likt men den honig met duim en vingeren; in sommigen
slurpt men hem uit de holle hand. Zielvolste vaerzen zyn:
En die als noch voedt schadelyke listen
En die als noch broedt smadelyke twisten.
(D. Jonktys, Twistgesprek) Daniel Jonktys (1600?-1654), Hedensdaegse Venus en Minerva;
of Twist-gesprek tusschen diezelfde, Dordrecht, bij Van Esch, 1641, r. 9-10. KB 448 L 39.

Men zou ze honigraaten, of wel zielen geheel ontboeid van het ligchaam, kunnen
noemen, en nopens hen mogen uitroepen:
Hoe zyt ghe zoo vol ziels, vol lachens, en vol levens!
(Vondel, Poëzy, Dl I, bl. 133) ‘Geboortklock van Willem van Nassau’, r. 570 (WB II, p. 789).

§. 86. Tusschen sommige rymwoorden heerscht waare sympathie
Tusschen sommige rymwoorden heerscht waare sympathie; en zy schynen voor
elkander gemaakt te zyn; als by voorbeeld: Spanje en Brittanje, prins en geenszins,
veinzen en gepeinzen, helm en schelm, huigchelen en guigchelen, wesp en gesp, heilig
en veilig, kunst en gunst, kennis en schennis, winst en minst, kreupel en gepeupel,
vergif en rif, schilderen en verwilderen, rups en hupsch, burger en wurger, purper
en slurper, oordeel en voordeel, kogel en vogel, hoogte en droogte, koortsen en
toortsen, geboorte en poorte, adem en vadem, lengte en engte, lustig en rustig,
hobbelen en dobbelen, flikkeren en blikkeren, schoonheid en gewoonheid, herwaarts
en derwaarts, waereld en bepaereld, droessem en bloessem, duivel en zuivel, en veele
anderen meer. Men leeze den Kosmopoliet (Deel I, bl. 382-384) De Kosmopoliet,
I, p. 382-384; in nr 47 van 18 nov. 1776., die daaromtrent in het breede uitweid.
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Wien is de sympathie tusschen liefde en griefde onbekend? Zy is zo groot, dat
Nomsz op zyne beide vaerzen:
Maar wie kon zich deez' dag verbeelden, dat de liefde,
In 't zorglykst oogenblik, een' konings boezem griefde?
(Ferdinand Cortez, Bedr. II, toonl. 2) Nomsz, Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico,
bij Izaak Duim, 1757 (2de druk 1769), naar het Frans van Alexis Piron, p. 21, r. 15-16.UBA
688 C 54.

te recht aantekent: ‘Liefde en griefde! Heerlyk! Zo de liefde niet griefde, hoe zouden
wy toch rymen?’ (Aanteek. op alle zyne tooneelstukk., bl. 20) Nomsz,
Aantekeningen, van J. Nomsz, op alle zyne tooneelstukken, Erven David Klippink,
1784. Deze uitgave bevond zich in Hoffhams bibliotheek in Prenzlau. UBA 222 F
13..
De sympathie tussen vryheid en blyheid is even blykbaar; want
verliest myn geest zich in den roem der vryheid,
Dan komt in 't volgend vaers gewis het rymwoord blyheid.
(Nomsz, Mengelwerken, bl. 188) Nomsz, Mengelwerken, p. 188 (Rabener-bewerking).

Tusschen lagchen en pragchen is de sympathie even onweêrstaanlyk, en wie weet
niet, dat
Gelyk een aangezicht, dat lacht, ons meê doet lachen,
Zo weet een schreijend ons meelyden afteprachen.
(Pels, Dichtkunst, bl. 10) Pels, Dichtkunst, r. 257-258.

De heer van Zuilichem moet echter deeze sympathie niet bemerkt hebben, want hy
schreef:
Het lagchen heeft geen weêrga, Griet;
Men rymt op 't woord van lagchen niet.
(Huigens, Sneldicht., XVI, 71) Huygens, ed. Worp, Deel III, p. 182: variant: ‘Het lacchen heeft
geen weerga, Griet, / Daer rymt op, lacchen, niet’.

Op de sympathie tussen zout en goud vind men by De Decker het volgende puntdicht:
In rym syn sout en goud niet selden nagebuuren:
Goud is een duursaem ding, zout doet de dingen duuren:
Maer mensch blyft selden goed in 't midden van 't goud,
Gelyk de vissen zoet in 't midden van 't sout.
(Puntdichten, Boek II, 239) De Decker, Puntdichten, Boek II, nr. 239: kwatrijn ‘Sout en Goud’.
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Eindelyk, om door een' vloed van voorbeelden niet te verveelen:
Wie had gedacht dat bittere alsem
Verandren zou in zoete balsem?
(J. Heyblocq, Farrago latino belg., bl. 15) Heiblocq, Farrago Latino-Belgica, p. 15.

en echter geschied zulks telkens door de sympathie van het rym. Riekt, voor het
overige, de poëet den zwavel, zo valt hy oogenbliklyk op den navel; doch steekt hem
de walg, zo geraakt hy wiskunstig aan de galg:
Men moet rymen op den Hemel,
't Zal 't gewoel zyn van 't gewemel.
Zo men rymt op koel of stoel,
Is 't gewemel van 't gewoel.
(De Hollandsche Spectator, Deel II, bl. 474) De Hollandsche Spectator: ‘'t Zal gewoel zyn
van 't gewemel’.

§. 87. Hoe minder analogie tusschen twee rymwoorden is, hoe beter
Hoe minder analogie tusschen twee rymwoorden is, hoe beter; want dies te meer
loopt de kunst daarby in het oog, die, by het uitvullen der vaerzen, echter een volledig
verband dier heterogene rymen heeft weeten te vormen. Het toont weinig
bekwaamheid, om, by voorbeeld, wafel op tafel, pronker op jonker, handel op wandel,
groeijen op bloeijen, maaijen op zaaijen, yslyk op afgryslyk, gruwlyk op huwlyk,
Helikon op hengstebron, dronken op beschonken, wyntje op Tryntje, brand op
ledekant, enz te rymen; maar ongelyk meer kunst word vereischt om Kleopatra en
Sumatra, Constantyn en maaneschyn, genageld en
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gehageld, pest en gemeenebest, doolhof en koolhof, paskaart en vlasbaard, misdryf
en vischwyf, enz. enz., met een gelukkig gevolg onderling te doen rymen. Nogthans
weet een fiks rymer diergelyke strydige rymwoorden door geestige kontrasten aan
elkander te huwen; en men kan zich daarvan, by het leezen onzer poëeten, zeer
dikmaals overtuigen. Het gepaste gebruik van licht en schaduw, van negatieven en
positieven, (§. 70.) is vermoogend de onmooglykheid hier mooglyk te maaken.
Hiertoe reken ik, by voorbeeld, wanneer een dichter zegt:
die geen bancket van taerten
Noch marssepeinen schaft, myn ridderen, maer kaerten
Graedbogen, Astrolaebs, en klooten hol en bol.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 159) ‘Het lof der zeevaert’, r. 385-387 (WB II, p. 451).

of:
Het heerlyck orgel noot geen dwaze zangverquisters,
Maer wyzen, op 't bancket van veertien paer registers;
(bl. 228) ‘Inwydinge van het stadthuys’, r. 353-355 (WB V, p. 872).

en:
De lieve lucht ontlaet; hier groeit geen alsem,
Maar suikerriet; de boomen zweeten balsem.
(H. Schim, Kruisfeest, bl. 84) Hendrik Schim (1695-1742, uit Maassluis), Bybelpoëzy, bestaende
in Kristus Kruisfeest [...], Te Rotterdam, by Arnold Willis, 1723. PBF C 13709.

Hoe eigenzinniger derhalve sommige rymwoorden zyn, des te meer roem verwerft
de poëet, indien hy ze door een' geestigen draai weet te paaren; als, by voorbeeld,
Anonimus, in zyn Grafschrift op Uilenspiegel:
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Hier ligt begraven schalke Tyl;
Zyn vader heette Euphraat noch Nyl,
Zyn moeder Rachel noch Abigel:
Hy is berucht als Uilenspiegel;
(Mengelwerken, bl. 211) Anonimus, Mengelwerken, p. 211. Niet getraceerd.

en Focquenbroch:
Hier na zo zong hy, hoe dat Pyrrha
Haar keijen smakte, hier en daar,
En om dat dit wel rymd op Myrrha,
Zo, loof ik, zong hy ook van haar;
(Dichtwerk, Deel I, bl. 279) Van Focquenbroch, ‘Silenus. Zesde Herderszang. Op een andre
Toon’, alwaar: ‘Haar reijen smaakte’ en ‘zo loof ik zong hy’).

en elders:
Hy roepende fluks om een bliksem,
Sprong op, zo luchtig als een koe;
Maar zagt, ik vind geen rym op ixem:
Doch lykwel dat's tot daaraan toe.
(Deel I, bl. 26) Van Focquenbroch, ‘Typhon of Reuzenstryd. Derde Zang’.

Dit laatste staaltje is een bewys, hoe zich de dichter door zyne kunst weet te helpen,
zelfs dan, wanneer zyn rymwoord geheel geenen weêrklank heeft.

§. 88. Het rym geeft den vaerzenmaaker gelegenheid om geestig te
zyn
Het rym geeft den vaerzenmaaker gelegenheid om geestig te zyn. In het algemeen is
dit reeds gebleken door de bewyzen dat het rym den dichter bezielt (§. 83.), dat men
niet te veel ziel in een vaers kan brengen (§. 85.) enz; zie hier echter eenige
voorbeelden, die zulks nog in het byzonder betoogen:
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ô Harpertszoon, ghy zyt ons harp!
ô Tromp, men zal uw deught trompetten!
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 65) ‘Vrye zeevaert’, r. 55-56 (WB II, p. 451).
ô Roem van uwe tydt, daer Roemer op magh roemen
(bl. 287) ‘Op de geboorte van Anna Roemers’, r 14 (WB II, p. 393).
Toen over Horen blies de faem haer' gulden horen
(bl. 303) ‘Lof van Willem Cornelisz Schouten’, r. 1 (WB I, p. 778, alwaar: ‘Als over Hooren’).
ô Horen, gy verheft uw' kostelyken Horen
(bl. 588) ‘Op den heer Theodoor Velius te Horen’, r. 1 (WB V, p. 456).
De sabel moet 'er deur, het zy men 't recht of krom houwt.
(Vond. Palamed., Bedr. IV) Palamedes, r. 1653 (WB II, p. 719: variant: ‘De kling die moeter
deur, het sy men 't recht of krom schout’. In de uitgaven na 1652 wordt dit r. 1649 en luidt als
bij Hoffham).
En houdt ghy Warner noch dit kluwen in de war?
Zoo gaf men u te recht den naem van Warenar.
(Vond. Leeuwendalers, Bedr. II) Leeuwendalers, r. 823-824 (WB V, p. 306).
Jan, hebt ghy dus veel tyds beleeft,
En zyt ghy noch dus onbeleeft?
(Huygens, Sneldicht., XVIII, 79) Huygens, ed. Worp, Deel V, p. 214: ‘Aen onheusche Ian:
Stuers, grimmigh, steegh, niet om bedaren, / Onrein van zeden, grauw van haren; / Ian, hebt
ghij dus veel tyds beleeft, / En zijt ghij noch dus onbeleeft?’.
Hoor, landheer, sei myn boer, 't Latynsche woord voluptas
Ken ick soo wel als ghy, als ick myn schuer voll op tass.
(Huygens, Sneldicht., XX, 68) Huygens, ed. Worp, Deel VII, p. 173: ‘Boerenlatyn’.
Maer dezer redens toom en zyn wy soo niet machtigh,
Of hy ontslipt ons wel: soo dat ons klaer, klaerachtig,
En waer, waerachtigh wordt.
(Huygens, Hofwyck, bl. 354) Huygens, Hofwyck, r. 1537-1539.
Denk hoe myn held, tot uwe schaê,
Den woenden kruidgloob' neér deed ploffen
Op uwe Haven van Genaê (= Havre de grace).
(A. de Haen, Mengeld., bl. 181) Abraham de Haen, Herderszangen en Mengeldichten, ‘Ter
verheffing van den Heere Henrik Grave tot Lt.-Admiraal’. ‘Havre de grace’ is de Franse
havenstad Le Havre.
Iets hoonend spoord my aan, iets waanwys en iets doms,
Den dollen twistgeest, en 't gekaekel van Jan Nomsz .
(J. le Francq van Berkhey, Hekeldicht, enz., bl. 3 en 4)
Hy kan pas kwylen, en de beuling maakt paskwillen.
(Bl. 16) Joannes le Francq van Berkhey (1729-1812), Hekeldicht voor de heer J. Nomsz, gedrukt
voor den schryver, 1769. UBL 1108 E 23.

Het zal den dichtkundigen leezer ligt vallen, om meerdere staaltjes van dien aart zich
te herinneren; en ik laat voor hem over het vermaak der kompletteering.
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§. 89. De dichters bezitten een rymmagazyn
De dichters bezitten een rymmagazyn, waarvan zy zich met veel voordeel weeten te
bedienen. Elke rymende natie heeft haar eigen magazyn; dat van ons vaderland kan
men uit onze poëeten leren kennen: in hunne werken vind men keur
Van rymslotwoorden, die by Vollenhoven, Moonen,
By Vondel, Branden en Oudaan
Het meest gebruikt, ook juist aan jonge dichters toonen
Wat weg zy hebben in te slaan.
(J.Stouw, Lofvaers op Kroons verzamel. van Nederduits. Rymklanken) Joan Stouw (plm.
1750; Witsen Geysbeek noemt hem een ‘keurig Utrechts dichter’): ‘Aan den Heere Willem
Kroon, By de uitgave zyner Verzaamelde Nederduitsche Rymklanken ’. Zie noot 195.

Huydecoper spreekt 'er aldus van: ‘De geleerden noemen Loci communes, zekere
openbaare Magazynen van algemeene waarheden, zinspreuken, beschryvingen en
omschryvingen, die, van tyd tot tyd verzameld en aangegroeid uit den rykdom der
voortreffelykste geesten, voor allen openstaan. --- Geen soort van geleerdheid die
niet zodaanig een Magazyn heeft, behalve die haar ook somtyds met anderen gemeen
zyn. De dichters hebben de sleutels van deeze allen gevonden: maar zy alleenig
hebben een Rymmagazyn, uit het welke zy, van hoedaanige zaken zy ook spreeken,
altyd lichtelyk een rymwoord kunnen gaan haalen, waardoor ze veel hoofdbreekens
en
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nagelbytens uitwinnen. In het zelve zyn verscheiden vertrekken; en onder deezen
één, waarvoor met groote gouden letteren geschreeven staat, waardig of waard: daarin
weder verscheiden kassen, waarvoor men, met kleiner letteren, leest: Liefde, Haat,
Lof, Verachting, enz. By voorbeeld:
Indien de vlugge min myn' boezem heeft ontsteeken,
Myn veder pryst terstond een voorwerp, waard bekeeken:
En welke schoonheên dat men ergens ziet of vindt,
Ik acht geen schooner dan myn schoone, waard bemind.’
(Proeve, enz. enz. bl. 75) Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde, p. 75.

Een ander der ruimste vertrekken in dat wydloopig gebouw, (om van meerderen niets
te zeggen) is de zaal der komparatieven, waarïn de ontelbaare kassen, verwoeder,
geruster, kwaader, aangenaamer, wyzer, luier, zwarter, en voorts alle toevoeglyke
naamwoorden, den dichter het grootste geryf verschaffen.
Ter stoffeering van het rymmagazyn behoort voorts een volstandig
rymwoordenboek, ‘'t welk zy,’ zegt Du Bos (Oordeelk. Aanmerk., Deel I, bl. 366)
Du Bos, Oordeelkundige aanmerkingen, I, p. 366., ‘die de gezochtte rymen beminnen
en maaken, wel als een dierbaar kleinood aan hun hart mogen drukken. Want zy
mogen zeggen wat zy willen, zulk een boek heeft toch by veelen, en vooral by de
Franschen, een plaats in hun geheim schryfvertrek.’ -- Du Bos spreekt 'er echter van,
alsof de dichters zich hunner rymwoordenboeken
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behoefden te schaamen, daar het nogthans zeker is, dat die treflyke hulpmiddelen
oneindig nuttig en loflyk zyn. De reeds aangehaalde Verzameling van Nederduitsche
rymklanken van den verdienstvollen Willem Kroon, hoe onvolkomen die ook zy,
is een onontbeerlyk kompas voor den vaderlandschen poëet.

§. 90. De rymkunst en schilderkunst zyn gezusters
De rymkunst en schilderkunst zyn gezusters. Dus zingt 'er Vondel van, op de wyze
van psalm 89:
De rymkunst vind men hier gevoegelyk gepaart
Met beelden, wyl ze zyn gezusters van één aart.
D'één spreekt en de ander swygt. D'één klapt dat d'ander heelde;
Het rym verklaart den zin en leerlykheid van 't beelde.
(Inhoud van het Tooneel des menschelyken levens) Tooneel des menschelikken Levens door
J. v. Vondelen, Amsterdam, by Willem Lamsvelt, 1698: ‘De Rymkonst’ (niet in WB).

Een rymer en schilder zyn volle broeders, en slechts door de pen en het penseel van
elkander onderscheiden. Men verlangt van beiden, dat zy poëzy in hunne tafereelen
leveren. Doch, gelyk een schilder kan volstaan, met enkel naakte beelden, dieren,
bloemen, enz, zonder samenhang en zonder dichterlyke versiering, ons te vertoonen:
zo ook is men met den rymer te vrede, als hy ons slechts gladde, zoetvloeijende en
welgerymde vaerzen voor oogen legt; en gelyk de abstracte schilderkunst het eerste
en noodwendigste vereischte voor den schilder is: zo is ook de rymkunst de eerste
en hoofdtaak van den poëet.
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Du Bos heeft over het verwantschap der rym- en schilderkunst zyn geheel werk
geschreeven, hoewel hy daarin de rymkunst, meer algemeen, de poëzy noemt. Hy
zegt onder anderen: ‘Ik zou het koloriet in een schildery wel durven vergelyken by
dat gedeelte van de dichtkunst, 't geen bestaat in de woorden zodanig uittekiezen en
te schikken, dat 'er vaerzen uit voortkomen, die welluidend zyn’ (Oordeelk.
Aanmerk., Deel I, bl. 317) Du Bos, Oordeelkundige Aanmerkingen, I, p. 317, alwaar:
‘welluidende in de uitspraak’.. Wat is dit anders, dan eene juiste vergelyking der
rym- en schilderkunst?
De rymkunst sluit, voor het overige, het vaerzenmaaken in zich (§. 71.), gelyk de
glasschilderkunst het glazenmaaken. De voortreflyke schilders Dirk en Wouter
Crabeth waren tevens glazenmaakers, gelyk onze uitmuntende poëeten Hooft en
Vondel (§. 73.) te recht tevens rymers waren. Jan Vos was een man uit duizenden;
hy was alles in allen: schilder en glazenmaaker, dichter en rymer Jan Vos (1620-1667),
schilder en glazenmaker, auteur van Aran en Titus. Zie noot 259.. Doch
Hoe trots het hooge kerkglas praelt,
Met Cezars hooftprael ons geschonken,
Daer Maximiliaen, bestraelt
Van gout, en diamante vonken,
Drie kruissen heilight, voor altoos;
Gedachtenis van glas is broos.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 430) ‘Op de wapenkroon van Amsterdam’, r. 19-24 (WB V, p. 910).

Met de Crabeths is de glasschilderkunst reeds uitgestorven; en de hemel verhoede,
dat ook de rymkunst niet ten eenigen tyde sneeve! In nabuurige landen zieltoogt zy
reeds!
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§. 91. De rymkunst is alzins met de weefkunst te vergelyken
De rymkunst is alzins met de weefkunst te vergelyken, en men vind by de poëeten
zelven veeltyds dit parallel. De Hollandsche Spectator (Deel II, bl. 421) De
Hollandsche Spectator, II, p. 421. noemt de dichtfabriek eene Rymweevery; en F.
van Hoogstraten, in Antonides leven, zegt van deezen dichter (bl. V) David (niet
Frans) van Hoogstraten schreef het Leven van Antonides voorin diens Gedichten.:
‘De beroerten en staatwisselingen in Sina voorgevallen, verschaften hem stof om
een treurspel hiervan te dichten. Hy zette dit werk op, en weefde 't af, en gaf het den
naam van Trazil, of overrompeld Sina.’ -- Ook weet men uit het leven van deezen
poëet dat hy een heldendicht, het leven van de apostel Paulus, heeft op het weefgetouw
gehad; maar hy weefde zulks niet af, en stierf onder dien arbeid. Oudaan zingt hiervan
in zyn lykdicht op Antonides:
Maar had het u gelukt dit kunstweb afteweven,
Voorzeker zou men zich verbeelden te beleven
't Geluk, het geen de wensch van Heilig Augustyn,
Dat 's Paulus prekende te hooren, plagh te zyn. Joachim Oudaan, ‘Lijkdicht op Antonides’, in
de ‘Lykzangen’ voorin diens Gedichten.

Antonides zelf, in de voorrede voor zynen Ystroom, vergelykt derhalve de stoffe
der vaerzen met de scheering, en de byverdichtselen met den inslag eener webbe.
En dus getuigt hy van de poëetische Bybelstoffe van Laurens Bake:
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Verheerelykt met dichtsieraaden,
Niet in den zoom en buitenkant,
Maar in den inslag zelfs geweven.
(Lofdichten, bl. 212) Antonides, Lofdichten, ‘Op de Bibelstof van den Heer Laurens Bake van
Wulvenhorst’, r. 24-26.

En Hoogvliet zingt, aan het einde van zyn werk:
Nu is myn taak volwrocht; myn dichtwebbe afgeweven.
(Abraham de Aartsvader, bl. 286) Arnold Hoogvliet, Abraham de Aartsvader: (rijmt met: ‘'k
Heb twalif boekjes van Helt Abraham geschreven’).

‘Verscheidene stukken,’ zegt het kunstgenootschap Kunst wordt door arbeid
verkreegen, ‘zyn op het getouw, die de één voor, en de ander na, afgeweven en
behoorlyk opgemaakt zynde, de waereld zullen medegedeeld worden’ (Voorreden
voor Theonoé) Theonoe, treurspel, Te Leyden voor het Kunstgenootschap [Kunst
wordt door arbeid verkregen], 1771, ‘Voorreden’, p. 6-7. UBL 1088 F 30.. -- En wie
weet niet, dat de meester in het rymen de les geeft:
Wilt op 't getouw uw werk tot twintigmaal herzetten.
(Göbel, Dichtkunde, bl. 9) Gobels, Dichtkunde, I, r. 172.

Als ik my derhalve een' vaerzenmaaker op het rymgetouw verbeelde, denk ik altyd
aan Vondels vaerzen:
Men zet het werk op, schiet den inslagh door de breede
Gespanne scheeringe, op den boom gerolt en vast.
De kam gaet op en neêr, getrokken van den last
Der treden, en het werk, geslagen met de lade,
Kryght zyn beslagh -- -(Ovidius, Herschepp., bl. 161) Ovidius' Herscheppinge VI, r. 80-84 (WB VII, p. 588-589).

In een' ruimer' zin zou men het geheele vaerzenmaaken met het weeven kunnen
vergelyken; en Vondel maakt derhalve geen zwaarigheid, om Apollo zelve het
vaerzenweeven toe te schryven:

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

196
Hy zong wat Febus eer in vaerzen had geweven.
(Virgilius, werken, bl. 23) Publius Virgilius Maroos Wercken, vertaelt door I.V. Vondel,
Amsterdam, Abraham de Wees, 1646: Virgilius' herderszang, Zesde herderskout, r. 114 (WB
VI, p. 145).

En gelyk wederom het weven en braaijen onderling zeer naauw verwand zyn, zo
getuigt Focquenbroch van Apollo,
Dat hy voortaan niet hebben wou
Dat iemand ooit meer spreeken zou
Van 't rymen van een vaers, maar van een vaers te braaijen.
(Dichtwerk, Deel II, bl. 330) Van Focquenbroch, ‘Dubbelt Rondeel Op Dezelve (Zaartje Jans,
kouzebraister in 't Diaken Weeshuis t'Amsteldam)’.

Meester Focq zelf braaide zyne vaerzen; want zyn dubbeld rondeel op Saartje Jans,
koussenbraaister, enz. enz., begint en sluit met de woorden:
Aldus braaide ik myn vers.
(Bl. 330 en 331)

§. 92. De rymkunst doet kunstgenootschappen ontstaan
De rymkunst doet kunstgenootschappen ontstaan; want kunstgenootschappen voeren
dien naam, wyl derzelver verbonden leden zich in het vaerzenmaaken en rymen om
stryd oefenen:
het volk, in liefde ontsteeken
Ter dichtkunst, wilde ook die geneuglykheid den leeken
Deelachtig maaken, dies men door gantsch Nederland
Vergaderplaatsen tot dien einde heeft geplant;
Wier kunstgenooten zelf zich rederykers noemden,
En met zinspreuken en blaazoenen zich beroemden -(Pels, Dichtkunst, bl. 30) Pels, Dichtkunst, r. 805-810. Zie noot 37.

Dees kunstgenootschappen, die, gelyk men ziet, met de rederykkamers eenerlei
oorsprong
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en doel hebben, zyn als veemen der zanggodinnen aan te merken, weshalve Hooft
zong Hooft, Sonnet ‘Aen Joffre Anne Roemer Visschers’, r. 10-11, Alle de gedrukte
werken, III, p. 231.:
Maar als ge u in de veem der zanggodinnen vlyt;

en gelyk, by voorbeeld, de waagdraagers door klapmutsen of bonthoeden in hunne
veemen zich onderscheiden: zo onderscheiden zich de poëeten in de hunnen door
Latynsche of Nederduitsche zinspreuken; als: Nil volentibus arduum, In magnis
voluisse sat est, Latet quoque utilitas, Natura et arte, Diligentiae omnia, Veniam pro
laude, Studium scientiarum genitrix, Oefening beschaaft de kunsten, Kunstliefde
spaart geen vlyt, Kunst wordt door arbeid verkreegen, Natuur begaaft, oefening
beschaaft, enz. enz. ‘Nil volentibus arduum’, zie noot 271.
‘In magnis voluisse sat est’, kunstgenootschap omstreeks 1680 opgericht naast ‘Nil’
door Frans Rijk.
‘Latet quoque utilitas’, motto van Pieter Bernagie.
‘Natura et arte’, 1726-1747, Rotterdam, toneel,
‘Diligentiae omnia, 1765/66, Amsterdam, Letteröefeningen (1774).
‘Veniam pro laude’, motto van Mr. Johan van Heemskerk (1597-1656), ook gebruikt
door J.H. Le Francq van Berkhey.
‘Studium scientiarum genitrix’, opgericht in 1773, Rotterdam, Dichtoeffeningen.
‘Oefening beschaaft de kunsten’, zie noot 227.
‘Kunstliefde spaart geen vlyt’, 1772, Den Haag, Proeven van poetischen mengelstoffen
(vanaf 1773).
‘Kunst wordt door arbeid verkreegen’, 1766, Leiden, Tael- en dichtlievende
oefeningen (vanaf 1775).
‘Natuur begaaft, oeffening beschaaft’, zie noot 227.
Het vaerzenmaaken, als de roemwaardigste aller kunsten (§. 61.), en wel vooräl
het rymen, als de kunst der kunsten (§. 65.), is het eenpaarig en loflyk doel aller
kunstgenootschappen. Arnold Houbraken, in zynen Schouburg der Nederduitsche
konstschilders en schilderessen, van Margarita Godewyk spreekende, zegt van
haar: ‘Zy rymde geestig op dichtmaat’ (Deel I, bl. 316) Arnoldus Houbraken
(1660-1719), De groote Schouburgh der Nederlantsche konstschilders en
schilderessen, 3 delen, Amsterdam, gedrukt voor den autheur, 1718-1721. Daarin:
‘[Margareta Godewyk] was zonderling ervaren in de Grieksche, Latynsche,
Italiaansche, Fransche en Engelsche tale; begrypende mede de Hebreeuse Boekstave,
en rymde geestig op Dichtmaat’. KB 141 D 24-26..
En waarlyk, men kan niet in gebreke blyven, ook van de meesten der kunstgenooten
even deeze loflyke getuigenis af te leggen: zy rymen geestig op dichtmaat; want het
waarneemen der dichtmaat en het geestig rymen, kan men met billykheid hen niet
betwisten.
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De kunstlooze dichtstoffe, of het prosaïsche deel der poëzy (§. 12.), heeft
rechtstreeks geen' invloed op het bestaan der eerwaardige kunstgenootschappen; en,
overtuigd dat het oorsprongklyke niets ten voordeele van vaerzen doet, (§. 45.)
wenden zy all' hunne vlyt en kunstkrachten daarop, om uitheemsche prosa tot
Neêrduitsche dichtstukken te herscheppen (§. 48.). Men vind dus, wel is waar, geheele
kunstgenootschappen, die, in den kritieken zin der hairkloovery en domheid (§. 46.)
of volstrekt niet één enkeld vaers dichtten, of, indien zy eenige eigen vaerzen maakten,
daarin niet één vonkje der zogenaamde waare poëzy (§. 22.) ten toon spreidden.
Maar, in weêrwil der hairkloovery en domheid, rymden die kunstgenooten echter
allen, en sommigen leverden zeer welluidende en gladde vaerzen, die hen in den
rang der puikdichters (§. 63.) plaatsten.
W. Kroon heeft, ten behoeve der kunstgenootschappen, zyne Verzameling der
bruikbaarste Nederduitsche Rymklanken samengesteld; want hy zegt uitdruklyk
in de opdragt van dat nuttig werk, dat hy door de uitgave van dien dichtschat hebbe
Een weg gebaand, een pad ontsloten,
Tot dienst van jonge konstgenooten;
Die vaak, als 't rym niet vlotten wil,
Verlegen, staan ten halven stil.
(bl. 2) Kroon, ‘Opdragt’ der Verzameling van de bruykbaarste Nederduytsche Rymklanken, p.
2.
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§. 93. Toneelspelvertaalingrymers behoeven de oorsprongklyke taal
niet te verstaan
Toneelspelvertaalingrymers behoeven de oorsprongklyke taal niet te verstaan; want
het vertaalen is slechts bywerk, maar het berymen is de hoofdzaak. Liefhebbers
kunnen derhalve de origineele stukken zelven elders in Neêrduitsch prosa laaten
vertaalen, en die vervolgens berymen; waarvan verscheiden voorbeelden voorhanden
zyn.
H. Angelkot (in de toewying van Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid
Angelkot, Cato, in de opdracht: ‘Voor dezen Witsen, dien getrouwen Burgerheer, /
Buigt zig myn Zangnimph met eerbiedigheid ter neêr’. Zie noot 354., aan Mr. Nicolaas
Witsen) zegt:
Voor deezen Witsen, dien getrouwen burgerheer,
Buigt zich myn zangnimph met eerbiedigheid ter neêr;

en in de voorrede voor dat treurspel beschryft hy de hoedaanigheden van zyn zangnimf
nader, daar hy belyd: dat zyn neef H. de Wolf het stuk van woord tot woord uit het
Engelsch in het Neêrduitsch heeft vertaald, en dat mynheer Angelkot vervolgens het
eerste, derde en vyfde bedryf zelf berymd hebbe, terwyl de heer Langendyk zo goed
geweest is, van het tweede en vierde bedryf voor rekening van Angelkots zangnimf
te berymen.
E. Webber heeft het met zyn' Markus Antonius en Kleopatra Webber, Markus
Antonius en Kleopatra: (‘Dichtkundige leezer’). even zo gemaakt, ‘zynde het vertaalen
van dit heerlyk stuk,’ zegt hy, ‘door een' myner vrienden, en het berymen
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door my gedaan.’ --- En aldus sluit hy zyn bericht aan den dichtkundigen leezer,
voor dat treurspel: ‘Ik wil dan alleen, dichtkundige leezer, dat gy onderrecht zyt, dat
ik, en het Rymen, en dit alles, tot myne oefening, uw vermaak en dienst van den
schouwburg gedaan heb.’
Van de waarheid des regels, dat tooneelspelvertalingrymers het oorsprongklyke
niet behoeven te verstaan, overtuigd, zegt Eelhart, in de Gelukte list enz.
Ik heb hier de Pompéus, in 't Fransch, van de heer Corneille bymen:
Dat iemand die eens vertaalen wilde, ik zou dat spel berymen.
(Bedr. I, toonl. 3) De gelukte list, of bedrooge mof, p. 17.

En Eerryk de zoon, de held van het zogenaamde blyspel (§. 35.) Al stond 'er de galg
op Hoffham, Al stond 'er de galg op, p. 10-11., had derhalve een Fransinnetje en een'
Mof in zyn' dienst, om Fransche en Hoogduitsche toneelstukken voor hem te vertaalen
(Bedr. I, toonl. 1); en Gottlieb, dat Mofje (Bedr. II, toonl. 1), wilde uit dien hoofde
beëedigd toneeltranslateur worden. -- ‘Wat het berymen aangaat,’ zegt hy, ‘wyl my
dit te verachtlyk is, zo wilde ik daartoe een dozyn klerken aanneemen, die deezen
taak zouden moeten uitvoeren.’ Hoewel dees plompe scherts bewyst, dat hy geen
begrip van de waardy des berymens had.
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§. 94. De rymverachters zyn botterikken
De rymverachters zyn botterikken. Want het rym heeft eenige verachters; magtlooze
vyanden,
Die uit de vaerzen ... och! ik kan myn drift niet stillen,
Het rym, het edel rym, voor eeuwig bannen willen.
(Nomsz, Mengeldichten, bl. 186) Nomsz, Mengelwerken (niet ‘Mengeldichten’), p. 186
(Rabener-bewerking). Het erop volgende citaat van Mercier is de openingszin uit het hoofdstuk
'Rime' van diens Tableau de Paris.

Om uit veelen slechts één' te noemen; wie kent niet den bitteren Mercier, en zyne
god-Apollo-vergeetene brochure aldus beginnende? ‘La rimaillerie ne passe point
de mode,’ etc. etc. (Tableau de Paris, Tom. VIII, p. 167-171). -- En wie bloost niet
van edele spyt, die zelfs in den Rhapsodist (Deel I, bl. 478) De Rhapsodist, I, p.
478, in: ‘Over het rym in eene soort van Nederduitschen Gedichten, met eenen
Anakreonschen Lierzang’. de woorden: ‘het verdrietige, onnutte, kunstlooze,
kinderachtige rym’ aantreft?
Ondanks dat alles in de natuur rymt (§. 78.), houden eenige gemelyke dwaazen
het rym in vaerzen voor onnatuurlyk, voor ongerymd, en beweeren, dat het rym en
een gezuiverde smaak niet rymen. Men begrypt, dat dit krankzinnigen zyn, die, wyl
ze niet voor de edele kunst zyn geboren, en het gezonde verstand zo min als het rym
hen ten dienste staat, alleenlyk voor hun spoorloos brein hun ongerymd gevoelen
kunnen staaven.
Andere zotten verachten het rym als een kinderachtig sieraad; maar waarlyk hun
oordeel is nog beneden het kinderachtige, wyl zelfs de kinders het rym beminnen.
Hoe zou iets kunnen
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kinderachtig zyn, 't welk een mannelyk verstand en mannelyke krachten vereischt?
--- De uitspraak van deeze Momussen bewyst mede niets anders, dan hunne
onbekwaamheid van te kunnen rymen. Men weet dat Swift en Holberg, by voorbeeld,
alleen uit wangunst op het rym schimpten, wyl zy slechts prosaïsten waren en het
rymen voor hunne oogen verborgen was. Mercier is in het zelfde geval.
Nog andere narren dryven, dat het eeuwige dreunen van het rym, gelyk zy zich
uitdrukken, by leezers van smaak walglust en eindelyk slaapzucht veroorzaake; en
ik kan het Trublet niet vergeeven dat hy zegt: ‘Ce n'est pas le poëte qui ennuye et
fait bailler dans la Henriade; c'est la poësie, ou plutôt les vers’ (Essais de litterature,
etc., Tom. IV, pag. 203) Trublet, Essais de littérature et de morale, IV, p. 233.. Maar
zeker, soortgelyke kritieken moeten een zeer kwaade maag en een ongemeen vadzig
gestel bezitten. Juist het tegendeel van hun gevoelen is waar; en indien men by het
leezen van vaerzen waarlyk geeuwt, is het steeds het onderwerp, nooit de kunst,
steeds de dichter, nooit de vaerzenmaaker, die ons doet geeuwen. Behelst de inhoud
van een gedicht in waarheid laffe of koude dingen: zo is het afwisselen der
rymwoorden reeds een middel om het walgen en den slaap te verdryven, en den geest
des leezers te vervrolyken en leevendig te houden.
Eindelyk gaat het onbescheid van sommige basterdkritieken zo verre, dat zy het
rym als
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barbaarsch schelden; maar trouwens ook deeze lastering wederlegt zichzelve. Hoe!
wy, Europeaanen, wy, Christenen, grensbuuren der negentiende eeuw, wy zouden
barbaaren zyn? en de rym-missende Grieken en Romeinen, heidenen en
afgodendienaaren, waren dan beschaafder? --- Welk eene uitzinnigheid!
Dus nietig zyn de gevoelens der rymverachters; en men heeft ze dus billyk met
medelyden te beschouwen. Zo ook heeft men over die bittere en onverlichte
oordeelkundigen, welke Antonides vaerzen
Verleidende meermin, daer blinden naer verlangen,
Die gy behendig nu by d'oren hebt gevangen,
Wat toverzang maekt u behaeglyk in ons lant!
Wat ketens zyn 't, die gy zoo fyn en listig spant!
Vervloekte ketens, die wy eerst met vreugde zochten!
(Mengeldichten, bladz. 228) Antonides, Mengeldichten, ‘Oorspronk van 's Lants ongevallen:
aen Joachim Oudaen’, r. 39-43.

op het rym t'huis brengen en parodiëeren, alleenlyk de schouders op te halen. Met
één woord, het rym zal altoos op beschaafde stervelingen blyven triomfeeren,
En maaken ze alle tot zyn' roof,
Geen uitgezondert, als die doof
Is van zich zelven, of heel ras
Zyn ooren beide stopt met wasch.
(Vondel, Poëzy, Deel I, bl. 638) ‘Bruyloftbed Hooft-Hellemans’, r. 481-484 (WB III, p. 173.

§. 95. De duivelsdrek is zeer nadeelig voor de rymende genie
De duivelsdrek is zeer nadeelig voor de rymende
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genie, gelyk men zulks proefondervindelyk heeft waargenomen. De heer Abilgaard
te Coppenhage verhaalt, in de schriften der Deensche geneeskundige maatschappy,
de geschiedenis van zeker' kranken, gekweld met de derdendaagsche koorts, die
aanvangkljk verzeld ging van zenuwtrekkingen, maar met den derden paroxismus
en vervolgens in poëetische stuipen uitbrak; zo dat de lyder, geduurende elke koorts,
een' vloed van juistgerymde vaerzen uitbraakte. Deeze rymkoorts nu genas de heer
Abilgaard door Assa foëtida en gummi ammoniak Asa foetida: duivelsdrek, een hars
die pharmaceutisch wordt gebruikt tegen hysterie en als wormverdrijvend middel
(Winkler Prins Encyclopedie, zesde druk 1948). Ammoniakgom (gummi ammoniak):
een hars, eveneens gewonnen uit Perzisch plantensap; de smaak verwekt misselijkheid
(Winkler Prins, zesde druk 1947). Het verhaal is ongetwijfeld van Holberg afkomstig..
Dat galziektens en hevige koortsen, prosaïsche lyders tot poëeten en
vaerzenmaakers herschapen hebben, leeren ons de geschiedenissen:
Men zegt dat Marakus, wanneer de gal zyn tong
Bezwalkte en windrig naer zyn hersens was gestegen,
In Sirakuze dus pryswaerde vaerzen zong. --Dus ging het eertyds met Abderaes burgerscharen,
(Verdiende ooit Luciaans alöud verhael geloof)
Een hevig koortsvuur joeg hun 't kokend bloedt door de aêren,
En al hun redenlicht werd krachteloos en doof;
Doch, na de hevigheid dier felle koorts', vervoerde
Hen eene drift, als of een hemelheerschappy
Hun geesten vaerdig maekte en hunne tongen roerde,
Want al wat yder sprak of zong was poëzy.
(P. Burman, Intreereden, enz bl. 32 en 33) Petrus Burman, Intreéreden [...], p. 32 en 33.

Maar om tot den duivelsdrek weder te keeren. Het is moeijelyk te betoogen, hoe en
op wat wyze die droogerye op de rymende genie eenen zo nadeeligen invloed hebbe;
waarschynlyk echter
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brengt haar doordringende onaangenaame reuk, die in de apotheeken boven alle
andere droogeryen doorstinkt, dit zeldzaam verschynsel op het brein des rymers te
weege. Doch, gelyk men zich zelfs aan het gebruik van gift kan gewennen, zo blykt
het ook dat eenige apotheekers, hoewel hun gewaad en brein van Assa foëtida
doortrokken zyn, nogthans zeer glad en vloeijend rymen. En immers weet men, dat
Broekhuizen, Antonides en Overbeeke gepraedestineerde apotheekers waren. Jo<h>an
van Broekhuizen (1649-1707), militair, apotheker, Gedichten, Amsterdam, Gerard
onder de Linden, 1712. KB 842 B 7.
Antonides van der Goes (1647-1684).
Aernout van Overbeeke (1632-1674), ging in 1668 naar Batavia, een soort
Focquenbroch (zie noot 422).

§. 96. De poëzy en taalkunde gaan hand aan hand
De poëzy en taalkunde gaan hand aan hand:
Daar ieder aangelokt door 't zoet der maatgezangen,
Een zucht tot spraakkunde en tot wysheid mag ontfangen;
(S. Doekes, Lofvaers voor Feitamaas Telemachus) Simon Doekes (1672-na 1748), ‘Lof der
poëzye, den dichtkundigen vertaaler van den Telemachus toegezongen’ in Feitama's Telemachus
van 1733.

want eigenlyk, en volgens het ontwerp der rederykers, is het groote oogmerk onzer
poëzy, de opbouw en verbetering onzer spraak: en het is bekend, dat de
Amsteldamsche schouwburg zyn' eersten oorsprong aan het oefenen der taal- en
dichtkunde verschuldigd is. Hyzelf getuigt zulks, daar hy juigchend dus spreekt:
Wat my belangt, ik heb myn dagen
De alwaarde poëzy voor altoos opgedraagen.
Zy is het, die door taalsieraad,
Door kracht van redenen, door welgepaste maat,
Voor my elks hart heeft ingenomen.
(De Juichende Schouwburg, toonl. 2) Pater, De juichende schouwburg, p. 6 en p. 14.
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En immers aldus spreekt de poëzy zelve:
ô Hoogverlichte Apol! uw Poëzy heeft de eer
Dat nergens, dan by haar, de taal op vaster gronden,
En in een' schooner styl, geleerd word en gevonden.
De jeugd neemt in de school de wetten niet in acht,
Omdat haar Meester zelf om woordenbuiging lacht,
En 't de of den slechts houd voor beuzlary en droomen.
(Toonl. 5)

Men ziet hieruit het nut der poëzy!
Nevens het rym en den trant der vaerzen, heeft een dichter dan alleenlyk op de
taal te letten, gelyk rechtschapen poëeten ook waarlyk doen, en by ieder gelegenheid
daarvan rekenschap afleggen! Dus zingt 'er één:
'k Zal, ô Dichtkunst, in uw hof
Geurge bloemen, lovren lezen,
Kransjens strenglen tot uw lof.
'k Zal, ô Taalkunst! yvrig ploegen,
Met een vriendenmaatschappy
Op uwe vruchtbaare akkers zwoegen.
(J. Fortman, Dichtlievende Mengelingen, Deel I, bl. 88) Fortman, Dichtlievende Mengelingen,
‘Aan de taal- en dichtkunst’, r. 18-23.

Onder anderen zegt de heer Kasteleijn, in zyn voorbericht voor den Graaf van
Olsbach Kasteleyn, Voorbericht voor de Graaf van Olsbach, Rotterdam, bij D. Vis,
1778. KB 448 L 225.: ‘Myne zucht ter oefening der Nederduitsche Taal- en
Dichtkunst, deed my het tooneelspel den GRAAVE VAN OLSBACH, in
Nederduitsche dichtmaat ten dienst des Amsteldamschen schouwburgs naarvolgen;’
en dit keurig dichtstuk bekroont in waarheid de op onze taal en dichtkunst vallende
zucht van den heer Kasteleijn.
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Men waane niet, dat ik, na van de Neêrduitsche poëzy in alle haare kunstdeelen
eene proeve geleverd te hebben, de paarden achter den wagen spanne, door thans
eerst van de taal te gewaagen. Zeer veelen myner landgenooten, welken het om den
opbouw der taal te doen is, gebruiken het vaerzenmaaken als een middel om tot dit
doel te geraaken. Van den anderen kant, zeer veele poëeten, die aanmerkelyke proeven
hunner kunst leverden, hebben noodig, ten aanzien hunner taal, nog ter schoole
besteed te worden: zy zyn in het geval van Jochem den grooten. ‘Hy had geest, hy
kon rymen, hy kon tooneelstukken maaken, maar hy moest nog Neêrduitsch leren’
(De Philosooph, Deel II, bl. 354) De Philosooph, II, p. 354..
Ik beken, dees uitstap, byna aan het einde myner proeve, zou waarlyk verkeerd
en overtollig zyn, ten ware:
Dat die de stad aanstelde om Spelen te waardeeren,
Niet eerst het spellen en Duitsch spreeken nog moest leren.
(Pels, Gebr. en Misbruik des toonl., bl. 72) Pels, Gebruik en misbruik, r. 1801-1802.

§. 97. Het vaerzenmaaken dient ten opbouw onzer taal
Het vaerzenmaaken dient ten opbouw onzer taal, en is daartoe het geschiktste middel.
De Nederlandsche maagd heeft niemand dank te weeten,
ô Amsterdam! dan uw doorluchtige poëeten
En zuivre schryvren, dat zy, treedende onverminkt
In hooge laerzen, zich laat hooren, dat het klinkt,
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In haare moedertaal, en dat ze zich derft roemen
Met eigen woorden, al wat wezen heeft, te noemen.
(Pels, Gebr. en Misbr. des tooneels, bl. 14) Pels, Gebruik en misbruik, r. 337-342.

Het valt ligt, om de gelukkige vorderingen, die onze dichters in den opbouw der
Neêrduitsche taal gemaakt hebben, door gantsche wagens vol voorbeelden te
betoogen; echter zal ik slechts weinig bewyzen, uit gezaghebbende poëeten, uit
Vondel, Vollenhove, en die in deeze tyden
Het vloeijendst rymen,
(Pels, Dichtkunst, bl. 6) Pels, Dichtkunst, r. 149-150 (de d in ‘vloeiendst’ staat niet in § 71 en
§ 73). Zie noot 395, 440 en 451.

hier te berde brengen.
Om de vorderingen der nieuwer dichteren in den taalbouw, met éénen opslag, te
overzien, heeft men slechts de ruwe oude schryvers daartegen te stellen. De onkundige
ouden schreeven, by voorbeeld: jaagde, verjaagde, bejaagde, enz. --- Zo leest men:
‘Want die Gryecken die Troeyanen doe achterwaerts dreven ende jagheden’
(Destructie van Troye, 1479); ‘Die dat ryck van Sicilien aenvochten, die hi
verjaechde’ (Fascilus Temporum, 1480);
Ende hi bejagede veel eren.
(Melis Stoke. 1591) Destructie van Troye = Historie van Troyen vertaald naar Guido delle
Colonne (1276), in 1479 in Gouda gedrukt.
Fascilus Temporum = Fasciculus Temporum, Keulen, 1474, in het Nederlands vertaald in 1480.
Melis Stoke, Rijmkroniek, voor het eerst gedrukt in 1591, uitgegeven in 1772 door Huydecoper,
die ook de beide andere teksten bij gelegenheid in zijn Proeve van taal- en dichtkunde aanhaalt.

Maar de taalbouwers verbeterden zulks, door het schryven van joeg, verjoeg, bejoeg:
b.v.
Dien d'akkerman door 't klay der korenlanden joeg.
(Vondel, Herschepp., bl. 150) Ovidius' Herscheppinge V, r. 647 (WB VII, p. 576).

‘Tot dat hy Francesco Maria de Ruvere, Hartogh van Urbin uit zynen staat verjoegh’
(Hooft, Medicis, bl. 188) Hooft, Rampzaaligheden der verheffinge van den huize
Medicis, ed. Hellinga-Tuinman, Deel VI, p. 188..
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--- --- --- meer dan wy door 't beleid
van twee jong' oogen oyt bejoegen --- --(Huygens, Oogentroost, bl. 259) Huygens, ed. Worp, Deel IV, p. 85, r. 54-55..

De onbeschaafde ouden schreeven: waaide, versaad of versaedet, gloeijend, schepsels,
melden, dank weeten, erinneren, enz. enz.; doch de poëzy der nieuweren heeft dit
alles verbeterd, gelyk by voorbeeld:
Was oorzaak dat de vloot der Frygen overwoey;
(Vondel, Palamedes, Bedr. III) Palamedes, r. 897 (WB II, p. 681).
Maar zo de honger en de doot zyn licht verzaedigh;
(Hooft, weet iemandt beter saus, enz) Hooft, ed. Hellinga-Tuinman, Deel VI, p. 652, r. 17,
alwaar: ‘Maar zoo de honger en de dorst zijn licht verzaadigh’. ‘Doot’ is bij Hoffham zeker
een drukfout.
--- --- haar keel van gloeiendigen waassem
tot stikkens toe benaauwt --- --(Vollenhove, Poëzy, bl. 392) Johannes Vollenhove (1631-1708), J. Vollenhoves Poëzy, Te
Amsterdam, bij Henrik Boom en de weduwe van Dirk Boom, 1686, p. 392: ‘bezwalkt door
dikken damp / Van buspoêr: en haar keel, van gloejendigen waassem / tot stikkens toe benaawt,
schept weder lucht en aassem.’ ABD BORG 182.
Om ons d'ontelbaarheit van alle schepzelingen;
(Vondel, Bespiegel., bl. 91) Bespiegelingen van Godt en godtsdienst III, r. 270 (WB IX, p.
517).
Daar is onmogelyk iets zekers van te mellen;
(Vollenhove, Broederm., Act. V, sc. 5) Bernard Vollenhove (1633-1694, burgemeester van
Kampen), De Broedermoord te Tranziane, Amsterdam, by Herman Aeltsz, 1661: (deze regel
rijmt met: ‘'t behaaghde Duma niet dees ramp voor uit te spellen’). KB 2105 A 209.
Dit hebben wy Tarkwyn nu, onder andre stukken,
ook dank te wyten --- --(Hoogvliet, Ovid. Feestdagen, Boek II, bl. 72) Arnold Hoogvliet, P: Ovidius Nasoos Feestdagen
(Fasti), Delft en Rotterdam, by Adriaan en Jan Daniel Beman, 1719. UBL 1178 B 13.
Heeft het u Christi wet nooit kunnen erinnéren.
(Oudaan, Johanne Gray, Act.I, sc. 3) Joachim Oudaan (1628-1692), Johanna Grey of gemartelde
onnozelheyd, Rotterdam, by B. Wagens, 1648, p. 17, r. 11: (deze regel rijmt met: ‘Neen,
Koninginne neen; een Heyden zal u leeren’). KB 504 B 258.

De ongerymde ouden schreeven te wagen vaaren, ‘up waghenen varen,’ en te scheep
ryden:
Ghy hadt te schepe wel moghen derwaert ryen.
(Colyn van Ryssele, spel III, bl. 43) Colyn van Rijssele, Spiegel der Minnen, ed. M.W. Immink,
Utrecht, Oosthoek, 1913, p. 86, r. 2454. KB 6182 B 40.

Wy keeren die spreekwyzen óm.
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Hoe het zy, en om niet langwylig te worden, een jong taalminnaar heeft het
dwaallicht der ouden te schuwen, en zich ten eenemaale aan het oordeel en de
voorbeelden der nieuwere taalzuiverende poëeten te houden. -- Huydecoper zegt,
wel is waar: ‘De ouden, ja de ouden alleen, zyn 't, die ons konnen leeren wat Duitsch
zy, en hoe wy behooren te spreeken en te schryven’ (Proeve enz., bl. 576). Maar
zullen wy dan nog als Melis Stoke schryven? En zegt niet dezelfde Huydecoper?
‘By de ouden is dit gemeen; doch nu verouderd’ (bl. 567) Huydecoper, Proeve van
taal- en dichtkunde, p. 567 en 576..

§. 98. Het rym en de maat zyn de beste gidzen ter taalkunde
Het rym en de maat zyn de beste gidzen ter taalkunde. Vooral van het rym, die ziel
aller vaerzen (§. 25.), heeft men zich te bedienen, om zuivere taalkennis te verzamelen;
ten welken einde men Vondel, dien prins der dichteren, voornamelyk heeft te leezen.
Hier zyn, uit hem, enkelde staaltjes ten beste:
Nu rust de vader, die de Muizen,
de zanggodinnen -(Poëzy, Deel II, bl. 32) ‘Ter begrafenisse van Peter Schryver’, r. 5-6 (WB IX, p. 246). Rijmt
op ‘verhuizen’.
Zoo kome uw gunst daer boven ons te vordel;
(bl. 259) ‘Opdraght Maegdebrieven’, r. 113 (WB IV, p. 434). Rijmt op ‘gordel’.
En toont wat kunst vermagh en leerzaeme gewente;
(bl. 342) ‘Op d'afkomste van Lambertus Reinst en Alida Bikkers van Swieten’, r. 37 (WB X,
p. 178). Rijmt op ‘lente’.
Om myner broedren wil, ter liefde van Godts vrunden;
(bl. 483) ‘Jerusalems lof’, r. 121 (WB II, p. 222, alwaar: ‘Om onzer broed'ren wil, ter liefde
van de vrunden’). Rijmt op ‘gunden’.
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In Salem, Davids stadt, beschermd voor plonderaci;
(bl. 527) ‘Inwying van den Christen Tempel t'Amsterdam’, r. 26 (WB III, p. 324). Rijmt op
‘statie’.
Zo zwaer als hy vermagh op zynen hals te dregen;
(Eneas, bl. 446) Eneas X, r. 208 (WB VII, p. 35).
Die plooy zet in 't verstant, door oefninge en gewennis;
(Bespiegel., bl. 38) Bespiegelingen van Godt en godtsdienst I, r. 1254 (WB IX, p. 454).
Die schynt geluckigh, die zyn vruchtbre kud' ziet zwillen;
(Heerlykh. van Salom., bl. 101) De Heerlijckheyd van Salomon, vertaling uit 1620 van Du
Bartas' La Magnificence de Salomon: (WB II, p. 247); deze jeugdverzen (r. 275-276) hebben
een zekere faam verworven: ‘Die schijnt geluckigh die zijn vruchtb'r kud' ziet zwillen, / En
stelen Carmelus zijn groenende achterbillen’.
Ontvangt dees bron der marteladeren;
(Maria Stuart, bl. 53) Maria Stuart, r. 1414 (WB V, p. 224).
Ik beschudde
Niet ongehavent, noch niet haveloos dees kudde;
(Ovidius Herschepp., bl. 20) Ovidius' Herscheppinge I, r. 617-618 (WB VII, p. 427).
Hoewel het traanen en de rou verbiên te mellen;
(bl. 277) Ovidius' Herscheppinge IX, r. 460 (WB VII, p. 720).
Is 't veyligh, kies ik liefst rauw' bonen en erwéten.
(Warande der dieren, bl. 100) Warande der dieren, 100: ‘Het veld en stad muysken’, v. 18;
dit vers rijmt met ‘eten’ (WB I, p. 717).

Zo veel tot een proefje omtrent het rym, als gids ter taalkunde. --- Mercier, die
gezworen vyand van het rym, schimpt 'er op, als nadeelig voor de taal. Dus spreekt
hy: ‘Cette rime tyrannique, cette ritournelle de consonnances, ce tintement puérile,
font perdre à la langue sa netteté, sa précision, sa flexibilité même’ (Tableau de
Paris, Tom. VIII, pag. 167) Mercier, Tableau de Paris, VIII, p. 167..
Wat de maat betreft, zy helpt mede ter volmaaking der taalkennis; en ook
hieromtrent mogen weinige staaltjes dienen:
En wreede wolleven, en beeren, in woestynen;
(Vondel, Herschepp., bl. 321) Ovidius' Herscheppinge X, r. 762 (WB VII, p. 769).
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Van 's wollefs bloênden muil verbeeten en verslonden;
(bl. 347) Ovidius' Herscheppinge XI, r. 535 (WB VII, p. 797).
Die met een wollefshuit op 't hooft gewapent was;
(bl. 377) Ovidius' Herscheppinge XII, r. 487 (WB VII, p. 833).
Totdat de storremwind en 't holle water zwicht;
(bl. 406) Ovidius' Herscheppinge XIII, r. 629 (WB VIII, p. 45).
En 't merregh in 't gebeent' begon alree te branden;
(bl. 442) Ovidius' Herscheppinge XIV, r. 464 (WB VIII, p. 90).
Zoo wert het bussekruit moordadigh aengesteken;
(Maria Stuart, bl. 13) Maria Stuart, r. 130 (WB V, p. 174).
Hy zellef was de voorste, om elleck moedt te geven;
(Gysbr. van Aemstel, bl. 42) Gysbreght van Aemstel, r. 1103 (WB III, p. 573).
--- --- behalve ditte stont
Een marmere kapel --- --(Eneas, bl. 247) Eneas IV, r. 650-651 (WB VI, p. 583).
--- --- zoo hangen hartetochten
Heel vast aen heur natuur
(bl. 328) Eneas VI, r. 1090-1091 (WB VI, p. 733).
Met achteloos zomwyl haer schoonigheit t'ontdekken
(Antonides, Ystroom, bl. 84) Antonides, Ystroom, p. 84.
Hun leven liever als hun vryigheit verloren.
(Zegezangen, bl. 42) Antonides, Zegezangen, ‘Op den Nederlandschen zeetriomf, ter eere der
dappere helden Michaël de Ruiter en Kornelis Tromp’.

Vondel leert derhalve te recht: ‘Men magh om het rym en de maet de tael niet
vervalschen’ (Aenleidinge ter Nederd. Dichtk.) Aenleidinge ter Nederduitsche
dichtkunste, (WB V, p. 485, r. 49-50).. --- Men volge dan het voorlichten van deeze
zuivere voorbeelden, en hoede zich dus om niet tegen de taal te zondigen, waardoor
men, gelyk Oudaan zegt:
Zyn loutre armoedigheit in 't rymen dus bedekt,
En voor het heldre Duitsch een warretael verwekt. Joachim Oudaen (1628-1692), geen plaats.
Niet getraceerd.
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§. 99. Het vaerzenmaaken geeft gelegenheid om nieuwe woorden te
smeeden
Het vaerzenmaaken geeft gelegenheid om nieuwe woorden te smeeden; vooräl
koppelwoorden, welke de diamanten der taal zyn, en ‘waarin onze spraek niet min
gelukkigh dan de Grieksche is,’ zegt Vondel (Aenleidinge ter Nederd. Dichtk.)
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste, (WB V, p. 484, r. 22-23.. De poëet, die
nieuwe koppelwoorden smeed, is waarlyk een schepper; en hoe dikmaals word niet
dit werk der schepping by hem eene noodwendigheid! De logge prosaïst weet hiervan
niets. Het smeeden van koppelwoorden is in waarheid eene der wezenlykste poëetische
vryheden (§. 50.), waarvan geestige dichters zich veeltyds met een gelukkig gevolg
bedienen. By voorbeeld:
Onherhaalbre levensslyter;
Nooitverzadigde alverbyter; --Eeuw- en jaar- en dagverteerer;
Laagverhooger; hoogverneêrer; --Dagverkorter, dagverlanger,
Ondiertemmer, opperzanger --(Ernst. en boert. Mengelstoffen, Deel III, bl. 215-216) Verzameling van ernstige en boertige
mengelstoffen in dicht en ondicht. In dit gedicht staan op p. 217 de wel zeer Hoffhameske regels:
‘ô hoe menig Rymkabouter / Vloog, op zulk eene Eerkroon stouter, / 't Distlig spoor ten
Zangberge op, / Om eerlang den dommen kop, / Voor zyn onverdraaglyk brallen, / Weêr te
pletteren te vallen’.

En ziehier ook weder eenige staaltjes uit Vondel:
En roept Epytides, leermeester, gadeslager
Van kleene Iülus, en vermaent dien zorreghdrager, enz.
(Eneas, bl. 281) Eneas V, r. 743-744 (WB VI, p. 647).
Uit d' antwoortkoorspelonk -(Ifigenie in Tauren, bl. 40) Ifigenie in Tauren, r. 1304 (WB X, p. 297).
Toen Kakus berghgedrogt, en vee- en menscheschaecker;
En boere- en burgerplaegh, en vier- en vonckebraecker;
(Poëzy, Deel I, bl. 2) ‘Aen de vrye Nederlanden’, r. 1-2 (WB III, p. 127).
Vaer voort, Gustaef, ghy vorstenmorgenwecker;
(bl. 55) ‘Lyckoffer van Maeghdenburgh’, r. 185 (WB III, p. 366).
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Myn dochter, die op 't oorlogsmoortautaar;
(bl. 56) ‘Stedekroon’, r. 16 (WB III, p. 385).
Geen raedselbreiend Sfynx ley op verslinden toe;
Chimeeren waren ras het vonckespuwen moe;
(bl. 122) ‘Geboortklock van Willem van Nassau’, r. 239-240 (WB II, p. 777).
-- -- te weten Pruickjenat
Spuitver en Lobberigh, gehult met lelibladt,
Loeroogje, Roodelip, Muurweeckster, Barekemster,
Zandzifster, Duivekuif, Treckbeckje en Oeverzwemster --- -- -- haer lieve vryers zyn
Keiraper, Grondelief, Belblazer, Traligryn,
Met hoên van kroost gevormt; Kuilgraver, Angeltaker,
En Fuickelichter, korts getoenaemt Visscheschaker,
Rietplucker, Zegenzelf en Raeckwat nimmer stil,
En Krytluit, Liezekop, Kyckuit, en Waterkil.
(bl. 137-138 <139>) p. 137-138 <139>. ‘Geboortklock’, r. 711-724 (WB II, p. 794).

Vondels navolgers drukken, ook in het koppelwoordensmeeden, zyn spoor, en
sommige overtreffen hem. Pels zegt echter van deeze poëetische vryheid over het
geheel:
In 't woordensmeeden wees omzichtig, en zeer schaars.
't Geschiedt met aartigheid, wanneer gy in een vaers
Door fraaije schikking van uw reede een woord doet kennen,
Dat nieuw gemaakt is, en daar ge ons toe wilt gewinnen.
(Dichtkunst, bl. 3) Pels, Dichtkunst, r. 67-69.

********
Hiermede sluit ik myn proeve eener Theorie onzer vaderlandsche poëzy. Mogten
dichtlievende kandidaaten daardoor in staat gesteld worden, om
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het sombere vermaak te genieten, 't welk het beschouwen en beoordeelen onzer
puikvaerzen zo onweêrstaanlyk in hunne waarnemende ziel verwekken moet! Mogten
zy, met voordeel, van deeze theorie tot de praktyk der poëzy overgaan!
Men leert uit kaerte en boek de gronden, zeen en streken,
En kusten: maer een storm kan 't moede roer versteeken
Van zyn behoude reis, indien de vierbaak niet
Het duister oogh verlicht, en voor den zeeman ziet,
En toont wat streek hem staet te houden, wat te myden,
Wat loef-, wat lywaert leght, wat achter, wat bezyden,
Wat opryst voor den boegh; zoo loopt hy op dat licht
Met vreught de haven in, het endt van zynen plicht.
(Vondel, Poëzy, Deel II, bl. 280) ‘Opdraght van Virgilius Tweede Boek van Eneas aan Pieter
de Graef’, r. 57-64 (WB VI, p. 76).
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