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door J. R v. d. Bosch rijn opgege•en de volgende studi~n :

PRO ZASTUKKE~

I. Geel
Gesprek op de Leide Bu.itensingel over P oezie en Arbeid.
II. Geel
Over her Proza.
ill. Bakhuizen van den Brink,
O>er bet Baek van Geel.
IV. H alberlsma,
O>er S tijl.
V . Vosmaar,
L-it .'.\Ieesrer }I a a r t en V r o e·g.
VI. Van der Palm,
O>er Zellkennis, toegepast op de Beoefening der L etterkunde.
Vil. Van d er Palm,
O>er het Oordeel der Xakomelingscha p.
VIll. Feith,
\Yaarde der Zi.nnelikheid in de P oezie.

EEN WOORD VOORAF.
"\Vl.e uit de praktijk weet, wat Literatuur-onderwijs inheefr, zal
toeste=en. dat in het schrijven >an <lit ,,Hulpboekje" een
moeilike taak voor ons lag.
Stukken als \·an Geel en Bakhuizen >. d. Brink toegankelik te
maken voor studerenden, die pas met de beoefcn.ing van de Xederlandse letterkunde aam·angen. eist methodies werk. \Yij hebben
g e i:r a ch t methodies re zijn, door >oorop te zetten, dat onze Inleiding nergens aan zelf- studie in de weg mocht staan, doch dat
die zelfstudie leiding behoefde.
O.i. is de beste methode tot het >en\·erken >an zware proza-betogen
zulke stukkcn in hun onderdelen uiteen te leggen, de inhoud van
ieder onderdeei op zichzelf g oed te bestuderen, en dim het onderling >erband \·an die delen, of de samenhang van het geheel, tot
helderheid te brengen.
Met srukken als die van Halbertsma en Feith hebben wij gerekend,
<lat de smdent dl.t zelf kon doen; wij hebben net enkele aan"ijzingen daanoe gege>en.
Bij de arrikelen Yan Geel en Bakhuizen hebben wij gemeend de
helpende hand war >erder te moeten uitsteken. Daar ga,en wij
zclf zulk e en indeling in hoofdpunten. rekenende, dat er dan nog werk
genoeg 'oor de student overblijft, om die berogen .,onder de knie"
te krijgen.
Toch zal het wel gaan. Xiemand late zich door het ongewone
van de srof afschrikken. Geel en Bakhuizen gaan diep op hun
onden>erp in, maar ze zijn held re koppen, die nog n ooit iets duisters aan de dag gebracht hebben . ...\.lleen : zij eisen den ken. Een
uitnemende hulp zal he;: blijken a!s de student ons ad>ies •olgt om
de smdie Yan hun stukken te laten voorafgaan door die >an Halbertsma en Feith. Deze laatste arrikelen zijn een rnudige r >an
inhoud en konstruksie. en hun beschouwingen •allen gedurig saam
met de vraagpumen, door Geel en Bakhuizen ter sprake gebracht
\Yij be>elen aan : de vier moeiliker stukken in deze ,-0Igorde te
bestuderen : Halbertsma, F eit h. Geel ,Poczie en Arbeid )Geel '.Het Preza; Bakhuizen >d Brink.
Onze roelich t ende a rrikeltjes strekken slechts tot opheldering
>an de voornaamste >raagpunten. waar o,er de bet0gen handelen.
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En deze ophelderingen zijn meestal gege>en door middel van eenvoudiger of ietwat ttitgebreider voorstelling, en door >erwijzing >an het
ene stuk aaar het andere. Z oveel mogelik hebben wjj ernaar gestreefd het ene stuk dienst te laten doen tot verklaring van het
andere. S lechts een enkele maal hebben wij-tot >e rruiming van
de gezichtskring-het nodig geacht een meer ze!fstandige uitbreiding te g e>en.
\Vat de verklaring •an woorden betreft, is dezelfde weg
gernigd als bij onze uitgave •an D e Genestet: vVij >erklaren geen
woorden. die in een goed \Voordeboek te vinden zijn. \Vaar zou
dan het eind wezen !
Ook is soberheid betracht in het ge>en ...-an ,,A antekeningen" op
n ame n enz. \' 7ij stemmen toe, dat zulke .. Aantekeningen" wel
iets kunnen bijdragen tot de ,,algemene :.ennis" >an de student,
maar o.i. is zulke onsamenhangende kennis van zeer weinig profijt.
Bo>endien: bij de onderhavige stu.kken \Teesden wij al· te zeer. het
bos te laten >oorbij:zien door de >eelheid en bontheid >an bomen.
A lleen \"'\"aar het nodig bleek tot recht verstand rnn de redenering
hebben wij zo'n ,, \Vie is \Vie?" en .,\Vat is \Vat?" geplaarst.
Hoofd zaak moet o.i. blijven, dat de student uit de besrudering
van zulke strenge betogen (als de drie eerste en her laatste) dit
tweeledig >Oordeel behale :
1°. Dat hij !ere, ontledenderwijze, een Streng beroog in zijn gang
en samenbang te >olgen.
2°. Dat hij, door zich de inhoud eigen te maken, zijn inzichr in
belangrijke >raagpunten verdiepe, zijn oordeel scherpe, en zijn
k ennis vermeerdere.

J.K

P otchefstroom.

JACOB GEEL.

(1789-1862).

Jacob Geel werd geboren te Amsterdam en genoot z13n
hogere opleiding aan het Athenaeum aldaar. Op later leeftijd
werd hij Bibliothekaris en Professor aan de Leidse Hogeschool.
Et:;n energ-ieke Litera~1:1ur bezat Nederland dest.ijds niet;
het is Geel s eer, dat h13 saam met de andere le1ders van
het Tijdschrift ,,De Gids" een gezonde verwakkering heeft
bewerkt. \Vat zijn streven op dit gebied was, blijkt duidelik
uit zijn twee Studien, hier onder behandeling.
In het eerste Poi!zie en Arbeid gaat zijn kritiek tegen de ontboezemings-poezie, die toen in de mode was. en die geen
duurzaamheid hebben kan, omdat er geen gerijpte dichterlike aanschouwing in zit; omdat ze veelal de teugels van het
gezond verstand afwerpt. en omdat ze kwalik aan de hoogste
kunst-eis van Eenlzeid kan beantwoorden.
In de twede Het Proza strijdt hij voor bet goed recht en de
hoge roeping van de Proza-vorm, ook als instrument voor
kunst-uiting. Dat was toen nodig. D e Poezie, als gezegd
voor een groot deel loutere ontboezeming, had bet rijk in. En
daarnaast stond een proza, dat pas iangzamerhand aan 't opkomen was uit een periode van kwijning: bet breedsprak.ige,
pitloze, soms oudwijfse proza van Verhandelingen en Redevoeringen, uitgesproken in de vergaderzalen van de door Geel
zo raak gekritiseerde ,,~1aatschappijen " en ,,Genootschappen"
(Zie over deze het Stuk van Bakhuizen).
Ge zult in de studie van Halbertsma (geschreven in 1840)
deze opmerking lezen :
Duidelik en bepaald in zijn taal te zijn is een hoogstzeldzame eigenschap. hoewel zij daarvoor niet g ehouden
wordt; een eigenschap, welk,; ik iegmwoordig aa.n gun
twee schrij z•ers in 1Vederland durf ioe.lunnen."

D it moge te sterk gesproken zijn, het is een bewijs, dat
het zelfs in die tijd met de Proza-vorm nog m<!ar :;w ak stond.
,,Laat ons-zo roept Geel zijn tijdgenoten toe- he t proza
bewerken; de ongebonden stijl is de taal met hare bevalligheid en kracht en rijkdom; het is de t aal*in haar ganse omvang."
V eel heeft Geel niet gepubliceerd. Het grootste deel is
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saamgevat in het boek Onderzoek tn Plzantasie, waaraan ook
de twee onderhavige studien ontleend zijn en waarover de
kritiek van Bak.h. v.d. Brink loopt.
Andere studien uit hetzelfde boek zijn b.v. Over lztt reiztn,
Taftlgesprek over zaktn van ~root gewiclzt, Over de pliclzten vaneen Toehoorder, .Nieuwe Karaktuverdeling van de Stijl, Hd B lijspel bij de Griektn e.a,
Geel was een merkwaar dige persoonlikheid. Men proeft
die persoonlikheid uit zijn stijl. Van hem zelf geldt het zeker,
wat hij altijd zo streng vastgehouden heeft, dat de stijl de
man is. Zoals G in zijn leven elke taak, die hij op zich nam,
met vaste hand aanvatte, zo dwingen u ook zijn woorden, zinnen en wendingen met vastheid naar het onderwerp, dat hij
behandelt; zij_ dwingen u, als 't ware, om tot het onderwerp
in te gaan. Hoewel Geel een man van grote geleerdheid was,
is daar toch niet de m.inste pronl: of overtolligheid in zijn
zegging. Sober en helder, maar niet minder sierlik en behagelik ~aat hij van periode tot periode recht op zijn scherpbelijna doe! af.
Op een trek van hem willen wij hier no~ de aandacht vestigen, omdat die als voorbeeld ter navo1ging dienen kan:
overal, 66k in ons midden.
W ij citeren daartoe Geels levensbeschrijver W. P. Wolters
"Geel is ver buiten de grenzen van ons land geeerd; door
geheel Europa werd in de beroemdste genootscbappen van
geleerden zijn naam met onder scheiding begroet, en zij
namen om strijd hem als hun medelid op. Niemand zal ook
de rechtmatigheid van die hulde betwisten, en evenwel, het
beste wat Geel had, de rijpste vrucht van zijn schone.aanleg
en zijn werkzaam !even, daan'an heeft het Buitenland tot nu
toe zo uoed als niets genoten. Hij, H ollander van top tot
teen, schreef zijn edelste gedachten in zijn moedertaal. Hij
verzamelde nit vroeger en later tijd, van Oost en W est, wat
zijn kennis vermeerderen, zijn oordeel scherpen, zijn smaak
verfijnen kon, en het drong bij hem in merg en gebeente
door, maar het vervreemde hem niet van ·ons vaderland of
onze taal ; die taal is ook door zijn geschriften onverganl:elik, en het vaderland mag op deze waardige zoon trots zijn."
In verband met de studie over Poezie en Arbeid is het misschien intressant te weten, dat Geel in zijn jeugd ook enl:eIe verzen schreef, maar dat hij er later niets van wilde weten. Die ze gelezen hebben, zeggen ook, <lat ze niets betekenden.

Gesprek over "Poezie en Arbeid" door Geel.
De Studie van het Stuk.
Gaat de Student te werk naar de door ons aanbevolen
volgorde van stukken. dan zal de studie van deze dialoog
al vergemakkelikt zijn, door dat hij eerst bij Halbertsma en
Feith zijn eigen krachten ingespannen heeft tot het indelen
van het Artikel, en vervolgens hetzelfde heeft kunnen doen
met het andere stuk van Geel aan de hand van de door ons
gegeven hoofdpunten. Van belang zal het zijn, dat de Student
zich goed rekenscbap kunne geven van de meest kenmerkende eigenschappen van Epiese, Lyriese, Dramatiese en
Didaktiese Poezie.
Opzet en gang van[ h et S tuk.

Dat er arbeid in de P oezie zit, wil de schrijver betogen:
,,Gij zult niets sclioons of nuttigs vinden, dat de stervelina-en
zonder
0
arbeid verkrijgen."
In Geel's tijd was Bilderdijk de g-rote dichter, naar wie
de meerderheid der kleineren zich :vormde. En Bilderdijk
zette altijd voorop, dat P oezie ,,ontboezeming'' was. Daartegen keerde zich telkens de kritiek van Geel. die volhield, dat
ontboezemings-poezie tekortschieten moest in diepte van dichterlike aanschouwing, en dat aan haar afzonderlike produkten de kunst-eenheid ontbreken moest :
Nu noemt de Schrijver drie soorten van mensen, die elk hun
opvatting hebben over de vraag: Of Poezie louter ontboezemde ingeving is, of tevens resultaat van arbeid.
Met de derde soort, die van de enthusiasten, zal hij dat strijdpunt trachten uit te vechten; of liever-zo stelt hij bet voorhij heeft dat al eens gedaan. En van dat twistgesprek geeft
hij ons hier. een verslag.
Zijn tegenstander gaat onder de naam van ·~Melissus. Hij
ontmoet hem op een wandeling. en terstond ontspint zich een
gesprek over het punt in kwestie. Melissus is een weinig
schuw voor Geel. Geen wonder, een enthv.siast krijgt het al
gauw te zwaar tegenover de scherp-ondervr agende methode, die
de Socratiese genoemd wordt, en waarvan hij vreest, dat Geel zich
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ook nu weer bedienen zal. Geel zegt, hij zal het niet doen:
,,of he! moest bij ongeluk en doo1 uw eigen schuld zo uitvallen.',

Nu, dan kan men wel vooruit vaststellen, dat het er toe
komen zal. Want een man van Geel's strenge denkmethode
wordt door de opgewonden redeneringen van een enthusiast
als vanzelf tot kritiese ondervraging geprikkeld. Dat blijkt wel
uit de gang van het hele stuk. Telkens geeft Melissus vat op
zichzelf, en dan komt er weer zo'n scherpe Socratiese zet van
Geel, als b.v. deze: ,,hoe minder werk, des te nader bij de
p oezie, niet waar Melissus? Of: ,,Gij spreekt ook van niets,
dan van kalmte en rust, waarde Melissus J Komt dat van de
poezie, die geen werk voor u is?"
D och deze zetten zijn nog maar gemoedelike scherts.
Gaandeweg worden ze scherper argumenten, a1s: ,,Dat bespieden en beloeren moet arbeid en vlijt kosten, dunkt mij Melissus,,, en tal van andere.
De student lette goed op deze tegenwerpingen, want zij zijn
het, die het debat telkens doen uitlopen op een bepaalde
kOnklus1e. Melissus raakt al vaster tussen de klemmen van
Geel's redeneerkunst. En het gaat zo vermakelik toe! Arme
Melissus wordt zo verlegen; hij wil er ieder keer tussen uit.
Van iemand, die van een plek weg wiI, omdat h1j gevaar
ziet aankomen, zegt men in 't Hollands: lzij voelt nattigheid. En
wij onderstellen, dat Geel ondeugend genoeg is om daarop
te zinspelen, als hij Melissus Iaat zeggen: ,,Neen, maar ik word
te nat." (biz. 94).
Net eenmaal heeft Melissus zijn lastige tegenpartij vast, als
het n.1. ~t over de - Te:ssera van Napoleon. Maar toen ook
,,gierde Melissu~ zo onbeclMrd, dat hij dreigde van de bank
te vallen."
Als de zesde konklusie gevonden is, n.l. dat er 66k in de
Lyrie~ Poezie arbeid zit (het zoeken of herstellen, of terugroepen der eenheid), dan is de diskussie teneinde. Acilius tx:eedt op,
sprekend van een nieuwe kritiese ujtgave van Hor~6us.
Dan gaan de twee partijen uiteen, en als een vrolik stemm ende nagalm_van de diskussie horen we Geel z'n slachtoffer
nog naroepen : "En lees dan uw eigen tweehonderd ve rzen
nog eens over!" Hij bedoelt die paar honderd verzen, · waarvan M. al in het begin vertelde, dat hij ze in die ene o chtend ,,op papier gebracht'' had. Amper een hatelikheid van
Geel !
De Inhoud van de Dialoog.

Wij gaan uit van de onderstelling, dat de Student, eerst
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aan de hand van onze indeling de inhoud van bet gemakkeliker stuk Het Proza gevolgd heeft. Dan zal het met deze
moeiliker Studie zoveel te vlotter gaan.
Ziehier de hoofdpunten van de Dialoog:

1°. Melissus beweert, dat Geel zijn wetenschappelike of
verstands-arbeid niet op een lijn stellen mag met de werking
van het poeties vermogen. En hij verklaart die opvatting.

20. Uit opmerkingen over het voor hem liggende landschap
komt het gesprek op de studie, die de Landbouw vereist, en
vandaar op de Georgica van Virgilius en de Ziekte der Geleerde11
van Bilderdijk, en Melissus ziet zich voor de konklusiP.
geplaatst, dat het Leerdicht of de didaktiese p oizie, een poetiese
studie, een poetiese arbeid is.
Hij wil zich uit het gedrang redden door op te staan en te
zeggen: lk geloof waarlik, dat daar iemarid aankomt.
3°. Dan komt het gesprek op de verandering van zeden,
en de arbeid, die bet voor de rom.an-schrijver eist, om zich
goed op de hoogte te stellen van zeden, gewoonten, klederdrachten enz. uit de periode, waarin zijn roman speelt.
Melissus werpt eerst tegen, dat die studie tot de voorbereiding
hoort. En dan beroept hij zich op de improvisatoriese poezie van
Silvio Peilico. Maar Geel socratiseert dier beide argumenten
weg, en drijft hem naar de tweede konklusie :
·
dat ook de ve1 halende en schzlderende p oizie een poitiese studie,
een poetiese m beid is.
Melissus wil er wee r tussen uit !
4°. Zij wisselen een paar woorden met een Leidse visser,
wiens karakteristieke gezegden hen op 't onderwerp van kara.k:terkunde brengen, en d aaruit ontspint zich de gedachtewisseling over de tessera van Napoleon, waarbij Melissus aan 't
langste eind trekt.
Doch het slot is weer, dat Melissus verlegen staat tegenover de deide konklusie: dat de dtamatiese poizie een poitiese studie, een poitiese arbeid is.

5°. S chertsend komt de vierde konklusie te voorschijn :
dat de Satyriese poifzie een poetiese studie, een p oetiese arbeid is.

6°. Niet zo gemakkeik zal Melissus zijn pleit ~gewonnen geven nu het eindelik k-0mt tot de Lvriese P oezie, door alle dichters en letterk:undigen g enoemd: de poezie der ontboezeming.
Geel krijgt hier dan ook de zwaanie taak, maar het
resultaat is de vijfde konklusie :
dat het zoekm of herstellen of ferugroepen van de kunsteenheid
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flan ten lyrns tiichtstu/l ten deel is van de pottiest studit, de poefiese arbeid

Dit wordt nader toegelicht
Pindarus' lyriese poezie.

met het voorbeeld van

70. Gelukkig voor Melissus komt er nu werkelik iemand
aan, om hem uit Geel's harde handen te verlossen.
TOELICHTINGEN.

Het punt in kwestie.
Bakhnizen v. d. Brink geeft in zijn studie over Geels boek
de volgende saamvatting van Geel's bedoeling (blz. 128) :
"Niet van vluchtige opwellingen, niet van hartstocht en
opgewondenheid is vooruitgang voor de Poezie te wachten; maar van emstige studie en bedaard QVerleg-; ,, want in
de lrunst heerst eenheid ; zonder haar is zij geen kunst".
Eenheid is het sieraad, de zenuw der hooggeprezen
klassieke voortbrengselen. Eenheid moet het streven ook
der latere poezie zijn".
Men versta hier goed, dat noch Bakhuizen n6c.h Geel beweren wil, dat de Poeze vooruitgebracht zal worden door
,,ernstigt studie en btdaard overleg" bij de eerste de beste geleerde of gewone proza-mens. Daar d'enken zij niet aan. In het
onderhavige stuk - en evenzeer in Het Proza - erkent Geel
volmondig, dat allereerste voorwaarde voor Dichtlrunst is: de
Dichtergave, en dat die slechts het deel is van weinig uitverkorenen.
Maar die weinigen, - wil Geel zeggen - moeten niet
ijdelik omspringen met hun hoge gave ; zich niet overgeven
aan de ontboezeming van hartstocht en opgewondenheid,
maar veeleer ,,ernstige studie en bedaard overleg" aanwenden Om de kunstvolle Etnheid te bereiken, die kenmerk van
het hoogste is.
W el heeft het hi er en daar de schijn, of Geel maar een geringe dunk heeft van wat men de dichterlik.e inspiratie noemt,
docb dat kan moeilik anders; zijn posit:Ie in het debat bre~
dat mee. Melissus is de advokaat voor "het poeties vennogen '.
Geel's taak is hier de andere zijde van de kwestie te laten
zien, en dat geeft licht de schijn van eenzijdigheid.
Geel was even hartstochtelik bewonderaar als grondig
kenner van de voortbrengselen der dichterlike inspiratie ;
beide van Klassieken en Modemen.
Immers wat zegt hij van de vervoering, die de Dichter over
ons brengen .kan :"
,,A1s hij een echt Dichter is, zult gij geen wandeling met

'
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hem doen, met overleg afgesproken, waarbij hij u aan
zijn hand zachtkens zal opleiden, maar hij zal u rukken
en medeslepen over heg en steg; in de donkerste afgronden zult gij rondtasten, en, opstijgende met kwalm
en pestdamp, straks in de wolken duizelig worden ; in
eens zult gij met hem stil staan en wenen van weemoed,
en clan weder vliegen. zodat gij thuis gekomen, niet recht
weten zult, waar gij geweest zijt."
Dit is een rede erkening van de macht der verbeelding,
van de ..inspiratie, die de geest des dichters drijft op ongewone WIJZe.
De wetenschap der Zielkunde is er nog niet in geslaagd
de grenzen af te bakenen van die twee merkwaardige functien der menselike ziel : het Verstand en de V erbeelding.
Maar het is duidelik, dat de man der wetenschap met begrippen werkt, dat hij verstands-werk levert ; terwijl de dichter leeft
in de wereld der aanschouwing en van het gevoel. Zijn denken,
waarover Geel nog al eens spreekt is, om zo te zeggen, een
werken omet voorstellingen en aanschouwingen.

·

Uit het twistgesprek blijkt, dat Geel de zwaarste taak
krijgt, als het debat komt tot de Lyriese Poezie. Dit spreekt van
zelf. Want de drijving des geestes, die de dichter aangrijpt,
en alle gaven van zijn ziel spant, is bij de L yriese dichter
krachtiger (zij het ook van korter adem) dan b.v. b ij de Epiese
dichter.
Hoe het geschiedt, is voor de dichter zelf meestal een raadsel,
doch de geest kan over de Lyricus soms vaardig worden, zo
dat hij zelf er van verwonderd staat:
,,Kan het zijn, dat de lier, die sinds lang niet meer ruiste,
die sinds lang tot geen harten in dichtmuziek sprak,
weer op eens van verrukking en hemmellust bruiste,
en in stromende galmen het stilzwijgen brak ?"
Zo zingt Da Costa in de aanhef van zijn .,Vijf en twintig
jaren.."
De Georgica van Virgilius.

Van de landbouw-studie komen de disputanten op het
Leerdicht, de Geon;ica van Virgilius, Heel natuurlik: De Romeinse landhuis-houdkunde is het onderwerp van dit gedicht.
De landbouw, de boomk:wekerij, de vee- en bijeenteelt
Worden erin behandeld.
Daarom zegt Melissus: ,,maar dat ding is eigenlik geen
poezie."
Zou hij gelijk hebben?
Ill';
"Een geslacht, v.e r verwijderd van de reine genietingen der

..
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natuur, i.vordt door de dichter teruggevoerd tot het oude,
eenvoudige !even, dat door de beschavmg nog niet verrijkt,
maar ook nog niet bedorven was." (zegt Dr. v d Es. van de
Geon;ica ).

Zou zulk werk geen dichter!ike aanschouwing bevatten?
.,Episo den eigeulik h et poeties gedeelte ."

In hetzelfde ver band als de G eorgica komt een ander
didakties gedicht tersprake de Ziekte der G.deerden van Bilderdijk . En dan maakt Melissus de opmerking, <lat in dit
grote clichtstuk de episoden eigenlik bet poeties gedeelte zijn.
Er is veel schijn voor <lit beweren, want er komen schone
episoden van lyriese verheffing in <lit Leerclicht voor, als o.a.
de prachtige periode over D e Pijn, waarvan we deze weinige
r egelen citeren:
Neen, de Almacht w ilde u 't lijf, het kostbre lijf bewaren,
Zij wrocht geen dove klomp van vezels, vliezen, aeren ;
Z ij stortte een fijn gevoel aan 't dierlik werktuig in,
Dat, t rouwe wachter bij een zorgeloos gezin.
D ' alarmkreet opheft, a ls vijandelik leed komt naderen.
Silvio Pellico.

Heel fijntjens trekt Geel z'n tegenpartij vast met <liens
eigen beroep op de Italiaanse clichter Silvio Pellico.
Deze dichter was een tijdgenoot van Geel; hij bracht negen
jaren door in de gevangenis ; en zijn hier besproken poezie
handelt ook over zijn 1i3den en gewaarwordingen in de gevangerus.
De gave der Impr ovisatie.
Een I mprovisator is iernand, die over een opgegeven onderder\\erp voor de vuist in z•a un spreekt.
Het is een zeldzame gave. Bij zo iemand vooral moet het
zo zijn, dat een b ezielende geest hem aangrijpt en drijft, en
al zijn ziels-faculteiten tot een hoge werkspanning brengt, die
natuurlik maar een kort ogenblik duren kan. /nspiratie in de
volle zin van het woord moet het zijn, <loch .. . - - of clie snel
opgerezen poezie resultaat zij n k an van diep-dichterlike aanschouwing en of zij dus blijvende waarde heeft, Of <lat ze
veelmeer de onduurzaamheid van Jona's wonderboom vertoont
-is een andere vraag . En een vraag, die misschien ontkennend bea ntwoord moet, gerekend h et feit, dat va n zulke poezie gewoonlik niets in schrift wordt vastgesteld. Daarom ook
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vraagt Geel zo argwanend : "Zeer goed, Melissus ! Hebt gij e r
ooit ene opgeschreven en nabij bekeken ?"
H olland heeft een Improvisator gehad ; het was de heer
Willem de Clerce, tijdgenoot van Geel en intiem vriend van
Da Costa.
In een studie over hem zegt Dr. A. Pierson: De Clercq's
jmprovisaties hielden langzamerhand op, niet omdat de dichtader niet meer vloeide. maar omdat hij opzettelik de gelegenheid tot improviseren vermeed. :Mij dun.kt de r eden is
niet ver te zoeken. De uitoefenfng van een groat talent eist
een tijd lang, om mogelik te zijn. de volle inspanning der
persoonlikheid. Dan komt de vaardigheid, die noodlottige
vaardigheid, de vloek van elk talent. Eindelik is men het
techniese zo meester, dat men, zonder geheel erbij en erin
te zijn, doen kan wat eerst alleen uit het diepst van het
wezen kwa m. Ziedaar, althans voor de Clercq het kritieke
ogenblik. Gaat men voort; neemt kunstvaardigheid de rol
over yan de bezieling, dan is de kunst een vonn geworden
zonder volkomen daaraan beantwoordende inhoud, waarvan
de edete gruwt."
Hieruit blijkt ook, dat de ga\·e der Improvisatie een teer
plantje, een soort kruidje-roer-me-llie! is.
Eenheid: eis van kunst.
\Vat men onder de E enk:irl van een kunstwerk t e verstaan
heeft. Yerklaart Geel met een sprekend voorbeeld uit de
beeldhouwkunst. (blz. l OOj. Maar uit het feit, dat de schrij,·er
alleen bij de L yriese P oezie zoveel nadruk legt op
de eis van Eenheid, moet men niet afleiden, dat die · eis voor
de andere dicbtsoorten minder beslist gelden zou. H ij geldt
we! terdege voor alle kunstwe rk in de algemeenst e zin.
\Vat zij b. v . voor de Epiese D ichtkunst betekent, omschreven wij in onze fn!eiding tot de Aederl. L etterk ab volgt:
.,\Vat de oude Epopeen tot kunstwerken maakt, is, dat ze
bij bun grate verscheidenheid van onderdelen toch een harmonies geheel, een harmoniese eenheid zijn. Al die verscheiden onderdelen groeperen zich in de g oede Heldendichten
om een h oofdg:ebeurtenis. In de Ilias is <lat de wraak van
Achilles, in de Odyssee de thuiskomst van Ulyssus, in. de
Nibe!ungen is het de wraak van Krimhi!de.
,.Al zou een dichter ons n6g zulke brede, e n nog zulke
verheven taferelen ontwerpen, van bijv. de 80-jarige oorlog,
dan zou zijn werk toch geen Epos kunne~ heten, als niet een
enkel hoofdfeit, als niet het lot van een ellkele hoofdpersoon
hem aangegrepen en de leiddraad gegeven had v oor heel
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zijn groepering. Z6 pas wordt bet brede werk van het Epos
tot een kunstwerk van verheven schoonheid."
Die Leidse Hora.tins.

Het schijnt, dat Geel ten slotte Acilius met z'n loftuiting op
de nieuwe Horatius laat optreden, om een eind aan de diskussie te maken, net nu hij Melissus aardig in de hoek heeft.
Doch dit kan niet meer dan schijn wezen. Behalve dat Geel
zulke hulpmiddeltjes niet nodig heeft--hij is een man die
zijn tegenpartij slaat en raakt en vervolgt, tot het laatste.
D at doet hij 66k hier, en de aankondiging van die nieuwe
Horatius-uitgave moet daar nog een laatste handje aan helpen. Geel laat nu Acilius zeggen, wat hij Melissus nog eens
goed aan 't verstand wil brengen, namelik. dit :
W aarde Melissus, gij hebt zo afgegeven op alle verstandsarbeid in verband met Poezie. Maar straks heb ik u al gezegd, dat het kotl beraad tier geleerdheid bij Pindarus heeft moeten ontdekken, wat de dichters voorbijzagen. En ziehier nu ;
daar beb je weer een staaltje. Hier komt Acilius ons nu vertellen
8.oe een and er geleerde het snoeimes gezet heeft in Horatius. En
boort met wat prachtig resultaat : "nu is het Horatius, diezelfde fijne Horatius, die in zijn Ars Pottica zulk goed onderricht gaf, hoe poezie wezen moest·"
Geel ~ebroikt dus de tussenkomst van Acilius, om z'n
tegenpartrj nog een laatste stoot te geven.
Bakbuizen (blz 128) oordeelt, dat d ie laafste stoot nog al
aankwam, want hjj noemt deze slotredenering een fijne en
juiste hulde aan Peerlkamp (de bewerker van deze Horatiuseditie).
Wij in onze tijd oordelen daar wat anders over. De z. g. tekstkritiek was toen in de mode. Hoe zij met de dichterlike voortbrengselen der klassieken werkte, k.an blijken uit bet pleidooi van Acilius. Maar ons gaat dat te ver. Vooral
P rof P eerlkamp. dreef de methode t ot het uiterste. Het
werd ten slotte een mechaniese operatie op verzen, die een
/euend organisme zijn.
Daarom is dit voorbeeld van de Leidse Horatius geen sterk
argument in Geel's betoog.
AANTEKENINGEN.

Blz. 80. Gaal en Talent. Beide betekenen een aangeboren zielskracht, ingeschapen geschiktheid voor iets, in tegenstelling
met door arbeid en studie ver.kregen bekwaamheid. MaaI
gaaf is veel sterker dan talent.
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Biz. 81. Mimies= tot de mimiek of gebarenkunst behorend.
Iucundi acti labores = gedane arbeid is zoet.
Biz. 82. Incuna0ekn = de oudste gedrukte boeken.
Potties prisma. Men weet, dat een glazen prisma een sterke
lichtbrekng en daardoor, in de zonneschijn, een rijke kleurenvariatie te aanschouwen geeft. Elke kleurschakering, die
in een lichtstraal zit, vertoont zich in het prism.a. Hier
is dus bedoeld, het ond~rwerp van alle kanten poeties bezien.
Meclzanismus tier prosodie = het samenstel der versmaten.
Ingredienten = hulpmiddelen.
Biz. 83. D oke far niente = zalig niets doen.
Biz. 84. Dlissus = een spruitje in Attica (Griekenland).
Platanussen zijn bomen.
Blz. 85. Poot was een Nederlands dichter uit de 18e eeuw,
bekend door zijn landelike poezie ,,Het wandelende gemeen
dat in zijn opschik zo recht gemeen is en links in zijn bewegingen." Het eerste gemeen betekent: de gemene of gewone, de eenvoudige man. Het tweede: alledaags, smakeloos. Links = lomp. onhandig.
Biz. 86. Varro was een Romeins dichter en Columella een R om. ,
schrijver , die een verhandeling over de Landbouw publiceerde.
Biz. frl. ,,Gij zit ook op de sprong alsof gij tersluip" ......enz."
Zinspeling op de tijd, toen Leiden door de Spanjaarden
belegerd werd. Op de sprung zittten bet: als gereed om weg
te springen.
Biz. 90. Luts is tegenwoordig lus.
Est Deus in Nobis= God is in ons.
Biz. 91, Vertaling van Napoleon's tessera: "Soldaten, bedenkt,
dat van de hoogte dezer pyramiden veertig eeuwen op u
nederzien."
Een teslsra is een parool of wachtwoord.
Biz. 9'2. ,,De Hieroglyfiese ontdekkingen van ClzampoUion.-Champollion was een Frans geleerde, die er 't eer.st in slaagde
het Egyptiese hieroglyfen-schrift te ontcijferen.
Rlzetor uit de Aziatiese Sclzool. Deze school van welsprekendheid bloeide ongeveer in de 2e. eeuw v66£ Chr. Haar hoofdkenmerk bestond in stoute beelden, ijdele woordepraal en het
jacht maken op kemachtige uitdrukkingen.
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Blz. 94. Proteus. Een zeegod, die het vermogen bezat, zich in
allerlei gedaanten te veranderen. In fig. zin: een onbestendig, veranderlik mens.
Blz. 95. Gild = V ereniging van vakgenoten.
Blz. 98. Omnis comparitio c!awficat = Iedere vergelijking gaat
maak d.w.z. als ge ze te ver doortrekt. Tilanies g-eweld. De
Titans waren een reuzengeslacht (Mythologie), hemelbestormers, die Jupiter beoorloogden.
Blz. 99. Wilhelmsholu is een kasteel van de Duitse Keizersfamielie.

Het Proza, door JACOB GEEL.
De Studie van het stuk.
H et onderwerp van dit stuk houdt zeer nauw verband met
, het vorige over: Poezie en Aroeid.
. De beste weg van studie is deze, dat de Student het stuk
eerst een of tweemaa! aandacbtig leze, om er z6ver in thuis
te raken, dat hij ziet, uit welke onderdelen het betoog opgebouwd is, Dan kan hij voortgaan met het hele artikel in
te delen in zijn onderafdelingen. en e r goed over na te den.ken
in welk verband die verschillende delen tot elkaar staan, en
hoe zij saamwerken t ot de uitk omst: de konklusie van het
betoog.
De Inhoud van het Betoog.
De boven aangeduide taak, die aanbeveling v erdient voor
de studie van alle ,,zware " proza-stukken, is in dit geval voor
de beginnende student niet gemakkelik. De stof is zwaar en
de redenering kompakt. Daarom zullen we in z6ver helpen,
dat wij hier een opgave laten volgen van de inhoud van
het betoog. Aan de student zij het dan overgelaten bet Stuk aan
de hand van onze indeling z6 te volgen, dat hij goed kan
aanwijzen, waar de schrijver van het ene onderdeel tot het
andere overgaat.
1°. De schrijver betoogt, dat de aanvankelike poezie opkwam
uit bet sterk geprikkeld gevoel, en dat zij allengs gezang werd.

2°. Later ontwikkelde zich' het gezang als een aparte kunst.
30_ Maar er bleef een element van zang in de Poezie overig.
D e dichters worden gekarakteriseerd als dezulken, ,,die huppelen met het kind."
40. De dichtkunst is een gave, aan w.e inige uitverkorenen
toebedeeld50_ Met een anekdote wordt de overgang gemiillkt naar het
eigenlike onderwerp, de vraag: Is de proza-taal, de ongegebonden stijl, waarlik zo alledaags ?"
.,

6°. De Schrijver omschrijft nader zijn onderwerp en zijn
standpunt.
2
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7°- Vergelijking tussen · de werkmethode van de Dichter eu
van de Prozarst.

8°. Nadere kar akterisering van het werk des dichters; de
Dithyrambe-dichter en de invloed van wijn op 's mensen
geest. En hoe geheel anders weer de Prozaist !
.
CJO. D at een dichter is als een kind, verwijlend bij iets, ciat
eenmaal zijn aandacht gepakt heeft. V oorbeeld daarvan bij
Milton.
10. Goed en slecht gebruik, <lat de dichters maken van
de Natuur als een magazijn van beelden.

l L Waarom de dichter voorzichtig moet zijn in het ontlenen
van beelden aan enig antler gebied. dan de Natuur.
1;2. Dit punt is de spil, waar het hele betoog op draait.
Het is de gevolgtrekking uit h et voorgaande, dat, zo ooze
eeuw dichterlik is, zij het zijn moet op .een andere wijze dan
de Homeriese eeuw. En dat de uitdrulling der gedachte
door beeld of leenspreuk, die het voor:naamste sieraad der
taal g e rekend wordt, bij de tegenwoordige toestand der
maatschappij, zich bij uitnemendheid bevinden moet in de
ongebtmden of proza- stijl.
13. De Prozaist heeft in natuur, kunst, wetenschap, handel,
industrie, kortom in elk gebied een ruim veld, om zijn leenspreuken of beeldspraak t ot verfraaiing van zijn stijl eraan te
ontlenen, maar hij moet zich wachten van ,,met ongewassen
handen" in die rijkdom om te tasten.
14. De kenmerkende eigenschappen van de dagelikse brievenstijl.
15. De brief van Cicero.

16. Dat deze brief van Cicero roert door zijn soberheid;
dat die soberheid v erkregen wordt door .kullst en niet vanzelf komt.
17. De brief van Barlaeus.
18. Wat de v ergelijking van de twee brieven ons leert.
19. Dat het geestige, het vemuft, het zout der rede, bijna uits1uitend het eigendom van de ongebonden stijl zijn.
20. Dat het aanwenden van deze elementen tknken en zoeken
van de Prozaist , eist ; dat deze elementen tot hem komen als
ruwe diamant, en dat hij de slijper oet rijn.
·
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21. Vergelijking van Poezie en Proza van uit een antler
g ezichtspunt.
22. Korte saamvatting van het betoog en de waarschuwing'
die er in ligt.
Bij bedaarde lezing en herlezing is het niet te moeilik de
inhoud van elk dezer onderdelen te leren verstaan. Dit is de
enige weg om tot het juiste inzicht te komen van de gang
van het betoog als eengeheel, welks strekking door de schrijver
zelf als volgt is aangegeven:
,,Ik zal het Proza niet op de voorgrond plaatsen, vanwaar
het meestal ver drongen wordt, maar ik zal het van zijn achtergrond een weinig opwaarls beuren."

TOELICHTINGEN.
Poezie en Zang.

Dat de schrijver de dichters wil laten aanheffen: Ik spreek
in Kadans in plaats van Ik zing, zal wel alleen doelen op de
Epiese poezie; want het zijn biezonderlik de Epiese dichters,
die zich van zulk een aanhef bedienen.
Maar wat de echte L y riese poezie betreft, zij ontleent aan
de muziek: de melodie der klanken, het accent en het rythme,
z6, dat zij weer zang wordt. Een toonkunstenaar heeft van
G oethe's lyriese verzen ~ezegd, dat zij niet gekomponeerd
kunnen worden, omdat ziJ zelf reeds helemaal muziek zijn.
De Dichter en de Prozaist aan 't Werk.
H oe de Dichter en hoe de Proza"ist-ieder op zijn wijzehun stof verwerken, en hoe ze eveneens op onderscheiden
manier, die ·stof tot voordracht maken, wordt door de Schrijver helder uiteengezet.
De student zorge, .d it rroed te verstaan. Dan zal hij te be-te r vatten, wat Geel's bedoeling is in zijn polemiek met Melissus
in het voorafgaande stuk : Poezie en Arbeid. Dezelfde opmerking geldt voor het later volgend onderdeel, waarin de schrijver betoogt, dat Cicero's soberheid door kunst verkregen
we rdGemeenplaats in Dicht. en Proza·taal.
Terecht neemt de Scbrijver een loopje met die vaststaande
altijd-weerkerende, door iedereen nageschreven termen als
de standvastiglzeid van de rots, het bruisend geweld van de berg-
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stroom, de staatsman: een stuzmnan, die het roer Jzoudt enz. Wij
kunnen goed verstaan, dat ze hem de verzuchting ontlokken :
,,A ch, zijt ge daar al weer!" Ze worden hoe langer hoe meer
hinderlike gemeenplaatsen.
En de hier geciteerde zijn dan nog korrelct in zichzelf,
maar hoe licht de ontaarding insluipt, blijkt wel uit de wijze,
waarop b.v. De Genestet in zijn beeldspraak omspringt met
rozen, nachtegalen, enz. (Zie de tekstuitgave van De Genestet).
Ook in proza meent men nog altijd met die geleende veren
t e moeten pronken. Er zijn taalboekjes, die zich beijver en
om ze te doen aanleren.
Men vindt n.1. ,,taal"-oefeningen als deze :
Vul in:
Zo doof als ....... .. ?
Antw. een pot
,, in 't hamas jagen
Iemand tegen zich ... ...?
Voor vrijheid en recht ......?
,, in de bres springen
Zeg in beeldspraak :
de jeugd.............. .
Antw. de lente des levens.
de ouderdom ........ .
,, de avond des levens
een verjaardag........ .
,,
een mijlpaal op de
weg des levens enz.
enz.
Op deze wijze maakt men de eigen moedertaal van de leerling tot een aangeleerd stel van nagebootste woorden en
woord-kombinaties.
De kritiek van Geel bedoelt daartegen in te gaan.
De Brief van Barlaeus.
Barlaeus is de verlatijnste naam van Casper van Baerle,
die in 't begin van de 17e eeuw Professor in de logika
was aan de Leidse Hogeschool. Hij behoorde tot de hardnekk:ige klassisisten, die de heldendaden van hun eigen t ijdgenoten (het was voor Nederland de roemrijke periode van
de 80-jarige oorlog) bezono-en in klinkende L atijnse verzen.
Een enkele maal ,,verwaardigde" B. zich wel t ot het dichten
van een Hollands vers. D och daar bleef het bij. In zijn verzen zit veel van de hoogdravende klinkklank. die we in de
aano-ehaalde brief vinden.
Wij laten alle verklaring op de Olympiese alnacadabra van
die brief achterwege. Niet alleen. dat niemand enig nut daarvan heeft, maar het zou bovendien de aandacht van de student afleiden van de hoofdzaak van het betoog. De door Geel
gewraakte pronkzucht spreekt sterk genoeg uit de bontheid
van de ontboezemingen, waar geen Mythologie bij aangehaald
is. Immers wat een rhetoriese holheid zit er in een opeenstapeling als deze:
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.,Welke Thalia zal in staat zijn de lof mijner echtgenote
te verkondigen, die vroom was zonder geveinsdheid, zedig
zonder gemaaktheid, eerbaarder dan haar eeuw, spraakzaam.
zonder praatzucht, geestig waar het pas gaf, verstandig tot
benijding van haar geslacht, een voorbeeldige bestuurster van
haar huishouden, haar man beminnende zonder dartelheid, ·
haar kinderen zonder zwakheid."
De drie plaatsen uit Homerus.
Paris : een briesende Klepper.

Tot beter inzicht in de bedoeling van de schrijver citeren
we hier de drie plaatsen uit Homerus, die in het stuk dienst
doen als voorbeeld van dichterlike uitweiding en vergelijking: Paris draalde nu niet in de zalen met rijzige zoldring,
Maar in zijn heerlike wapens gedost' gans blinkend van koper,
Spoedde hij snel door de stad, op zijn ijlende voeten vertrouwend.
Zo als een paard in de stal, aan de krib overvloedig gevoederd,
Wild zijne, banden verscheurt en met stampende hoeven in 't
[veld rent,
W aar het gewoonlik zich baadt in het heerlik vloeiende
[stroomnat;
Trots, hoog draagt het de kop, en zijnmanenin 't rond geslingerd
W apperen Iangs zijne sehoften; en fier op zijn bloeiende schoon[heid
V oeren zijn voeten hem snel naar de weiden en perken der
[paarden;
Zo trad Priamos' zoon daar voort langs Pergamos' hoogten,
Paris, der stralende zonne gelijk, in zijn blinkende krijgsdos,
Juichend van moed; snel droegen zijn voeten hem.
VI 503-514.
Ajax in de Scheepstrijd.
Doch geen langer verwijlen behaa.gde de moedige Ajas,
W aar zich ter zij onthielden de anaere zonen Achaia's;
Maar met geweldige stap op het dek zich bewegend der schepen,
Rief hij de machtige spriet, die ten zeestrijd diende, met
[houten
..
Samengehecht, lang twintig en twee van de maten des elboogs.
Zo als een kunstige rijder, geoefend met paarden des wedloops,
Na uit een menigte paarden gekozen te hebl>en een viertal,
Ginds uit de vlalcte gesneld naar de bloeiende veste ze voort[drijft,
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Over de heerbaan rijdend ; de menigte staart met verbazing,
Mannen en vrouwen te zaam; maar zonder te falen en telkens
Springt hij bij beurten van 't ene op 't andere paard in hun
[renloop.
Zo deed Ajas daar. op het dek van verscheidene schepen
Lopend met machtige stap, en zijn kreet rees luid tot de ether,
Toen zijn vervaarlike stem tot de Danaers klonk en hen opriep,
Schepen en tenten te redden.
xv 674-688.
D e Kariese vrouw, ve1vend Jut ivoren hoofdstd.

Doch niet u, Menelaos, vergaten de zalige goden,
D' eeuwigen, maar vooral Zeus' krijgsbuitvoerende dochter,
Welke zich voor u plaatsend het dodelik schot van u afdreef.
Zij toch weerde de pijl van uw lichaam af, als een moeder
Weert een vlie,g vanhaar kind, als het rust ineenliefelike sluimer,
Want zelf dreet ze hem waar zich de goudene sprankendes go rdels
Saam aansluiten en waar ook dubbel beschutte het pantser.
Daar, in de sluitende gordel verborg zich de puntige pijlspits.
W el doorboorde de pijl er de sierlik bearbeide gordel,
Drong in zijn vaart ook heen door het kunstig beslagene pantsier,
Zelfs door de band, ter'beschutting van 't lijf en een muur voor
(de pijlen,
Welke hem het beste beschutte, en daar zelfs boorde de spits door.
Zo nu kraste de pijl slechts de opperste huid van het lichaam;
Maar onmiddelik vlood uit de wonde een donkere bloedstroom.
Zo, als een Kariese vrouw of Meoniese, kunstig met purper
Verft het ivoor. dat tot sier van het hoofdstel dient voor de
[paarden;
B innen de woonzaal ligt het en wordt door de wagenbestuurders
Vurig begeerd, maar t' iigt er en blijft, kleinood voor een koning,
Beide, het paard tot een sier en de wagenbestuurder ter ere.
Zo, Menelaos, beverfde het don.kere bloed uwe dijen,
Smette uw krachtige schenen en lager de sierlike enkels !
Hevige schrik ontroerde der volkeren vorst Agamemnoon,
Toen hij het donkere bloed aan de wonde ontvloeiend bemerkte.
Wij geven hier de vertaling van Mr. C. Vosmaer, die
natuurlik als alle vertalingen ver beneden ~bet oorspronkelike blijft.

De ,,twee mannen van Leiden."
De schrijver geeft hier een forse schets van twee Leidse
dekenwevers in de voile gang van hun. bedrijf.
En dan vraagt hij : wie zou nu in onze tijd in poezie de
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slagen van twee strijdende helden durven vergelijken bij de
actie van deze twee mannen?
Ons dunkt de vergelijking zou op de meeste lezers maar
weinig indruk ma.ken, omdat het binnendeurse werk van deze
arbeiders t e min gekend wordt en men er dus geen levendige
voorstelling van heeft. H omerus ontleent zijn beelden steeds
aan bet destijds altremeen bekende.

...

R. C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.
Bakhuizen vd Brink werd (1810) geboren in Amsterdam;
studeerde in Thelogie en Letteren; vertoefde jaren in 't buitenland, waar hij belangrijke archieven navorste in verband
met de 16e eeuwse geschiedenis van Nederland.
Hij was een man van;geniale aanleg. Op literair gebied heeft
hij zich naam gemaakt o. a. door zijn studie over de hekel.
dichten van Vondel en zijn kritieken op de toen nieuwe
romanliteratuur van v. Lennep en anderen. Ook schreef hij
zelf enige Novellen. Zijn Standaaard-studien echter zijn de
Cart0ns voor de Nederlandsche Vrijheidsoorlog, waarin hij belangrijke duistere punten uit de Nederl. Geschiedenis tot helderheid gebracht heeft.
Zijn stijl is fors en gespierd ; men moet stappen kunnen
maken, om hem bij te houden. Hoewel nog gedeeltelik tijdgenoot van v d Palm, behoorde hij evenals Geel, Potgieter , e·
a. tot de nieuwe generatie, die in wetenschap en kunst een
dieper leven leefden. Bakhuizen's stijl draagt daar het kenmerk van.
·

Over bet Boek van GEEL door BAKHUIZEN
VAN DEN BRINK.
l e STUK.
De studie van het Stuk.

Bakhuizen v d Brink heeft een uitvoerige kritiek geschreven over het boek van Geel, Ondenoek en Phantasie. Zoals alle
uitnemende kritieken over hoogstaande wetenschappelike
werken, bepaalt ook deze zich niet enkel tot het uitspreken
van een mening v66r of tegen de beweringen van de schrijver; zij gaat verder. De betekenis van Geel's studien-reeks
wordt in deze kritiek aangewezen en op hoge waarde geschat. Maar dan gaat Bakhuizen nader in op een of andere
hoofdgedachte door de schrijver betoogd, en zegt zijn eigen
mening daarover, meestal in aansluiting met de opinie van
Geel. In deze kritiek van Bakhuizen vindt men dus nog meer,
dat geschreven is naar aanleidin f[ van, dan wel juist over de
beweringen van Geel. Hier en daar geeft de schrijver van een
of antler betoog van Geel, een bondige saamvatting, die de
student van dienst kan zijn, om Geel nog beter te verstaan.
De inhoud van het Stuk .

De inhoud van dit stuk zullen we verkort en vereenvoudigd weergeven, zodat de gang lichter te volgen is :
De geleerde Maatschappijen of Genootschappen met hun
Verhandelingen (Redevoeringen) zijn gewrochten van de
vorige {de 18e.) eeuw. Zij zijn de scholen van een letterkundig conservatisme. De zweem van soliditeit, die zij door de
lange jaren van hun bestaan gekre€!en hebben, is niet tegen
het scherper onderzoek van later t:Jjd bestand.
Het echte onderzoek, de ware wetenschap, ligt tussen
twee uitersten in: Het ene uiterste is de sclzoolvossl1ij, die
slechts het oude billilct en al het nieuwe met sehouderophalen bejegent. Het andere is het enthusiasml!, dat aan verbeelding en gevoei: de heerschappij wil geven op het gebied van
studie zowel als van. de poezie.
De tyrannie van die schoolvosserij, en de ' dweepzucht van
dat enthusiasme zijn beide al even schadelik. Want de eerste,
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met haar verouderd Jk~ag, veroorzaakt een stilstand der beschaving, een verzw
·ng van de geest. een 1angzame dood
der wetenschap, terwijl de andere ons een kunst bezorgt, die
zich onafhankelik maken wil van de wetenschap en zo zichzelf
vernietigt.
Van oudsher heeft zich de mening voortgeplant, dat de poezie
louter het werk is van een hogere ingeving, onafhankelik
van studie en van de wetten, waaraan b. v. het denken onderworpen is. 't Is moeilik uit te maken, wat aan iedere
geest zijn eigenaardige richting geeft. Men kan daar veel
over filosoferen. Maar prakties staat de kwestie als volgt : De
gunstige gesteldheid van de geest (talent en genie, of vlugheid genoemd), waaraan we het verstands-werk toeschrijven en ·die zich
dus op het onderzoek der dingen richt, verschilt die al dan
niet van het enthusiasme des dichters, dat zich in gevoel en
verbeelding uit? Verschillen deze twee niet van elliaar (noch
in oorsprong. noch door het Yom:-werp, waarop zij zich richten) dan staat het ook vast, dat het poeties vermogen zonder arbeid krachteloos en nietig is, en dat de tucht van het
denken nodig is voor het scheppen van goede Poezie. Of kan
de Poezie hare stof scheppen in de volstrekte zin des woords?
Dat dit niet het geval is: noch met de Didaktiese, noch
met de Epiese, noch met de Dramatiese, nocb met de Lyriese
poezie toont de Sehr. aan op dezelfde wijze als Geel tegenover Melissus gedaan heeft. W aar Bakhuizen op de laatste,
de .Lyriese P oezie komt, creeft hij een he1der antwoord op de
vraag, door G eel aan ~1.elissus gedaan: Maar, Me!issus, als
die L y riese poezie "zich verliest in het oneindige." komt zij
dan niet weerom. ?
Ziehier het antwoord van Bakhuizen :
,,De Ode heeft een begin en een einde n.l. het onderwerp; de stof van het gedicht, en dat begin en einde
moet door een reeks van gedachten verbonden worden, opdat er eenheid in de zang zij."
.
D at is dus de emheid van een zang, en het is de eer van
Boeckh en Dissen (twee Duitse letterkundigen) <lat zij die
eenheid, die leidende gedachte hebben ontdekt in de verzen
van Pindarus, de grote Griekse Odendichter, van wie men
vroeger beweerde, dat hij zo maar zijn onderwerp uit het
oog verloor, en van de ene gedachte op de andere overspringende, er al verder van afdwaalde. (Z ie Poezie en Arbeid
blz. 99).
Hetzelfde werk, dat Boeckh en Dissen gedaan hebben ten
opzichte van Pindarus, heeft Prof. P eerlkamp gedaan ten opzichte van H oratius, de Romeinse Odenzanger. Daarom noemt

Bakhuizen de wijze, waarop Geel zijn uitgave van Horatius
ter sprake brengt, (blz. 101) ,,de fijnste en meest juiste hulde,
die aan de vernufti?"e onderzoekingen van Peerlkamp kon
worden toegebracht.'
De slot-paragraaf van dit stuk brachten wij reeds ter
sprake bij Poezie en Arbeid.
De taak van de student is nu, om aan de hand van deze
vereenvoudigde lezing, het stuk in zijn eigen konstruksie te
bestuderen.
Ile STUK.
Overzicht van het Betoog.

Dit tweede stuk is een gemak.keliker studie-objekt dan
het eerste; vooral als de student ons advies gevolgd heeft: om
eerst het stuk van Halbertsma Over Stijl te bestuderen.
,.Over een nieuwe karaktenrerdeling van de S tijl" -is een
antler Hoofdstuk uit Geel's boek. De schrijver betoogt daarin, dat het meerdere sclirijven van later tijd, inplaats van bet
meerder sjHeken in vroeger eeuwen het menselike, liet persoonlike in de meedeling der gedachte op de achtergrond gedrongen heeft. Zo komt het, dat men de stijl is gaan verdelen
in soorten, niet naar het eigenaardig karakter van de stylist,
dat er in uitkomt. maar naar het voorwerp van behandeling.
Naar die maatstaf is men gaan onderscheiden : een liistoriese
stijl, een brie/stijl, een betoge11de stijl, enz. enz. En hiertegen
oppert Geel het bezwaar, dat zulk een opvatting van stijl
geheel en al uit het oog doet verliezen de mens, d e e~r;enaardip
persoonlikheid van de schrijver, die in de stijl verborgen ligt.
Daarom stelt hij voor : een verdeling van de stijl, afge[eid
uit het karakter van de schrijver, en tot illustratie van die
verdeling geeft hij ons proeven van een onopnchte, een goedhartige, een knornge en een ijdele stijL
Het is naar aanleiding van deze studie uit Onderzoek en
Phantasie dat Bakhuizen dit 2e. Artikel schreef.
,,Naar aanleidim[ van" -zeggen wij, want wat Bakhuizen ons
bier geeft is grotendeels een zelfstandige behandeling van de
uitspraak van de Franse schrijver Buffon:
Le stile c'est f h()711me = De stijl is de mens.
~
Het betoog van Bakhuizen laat zich zeer gemakkelik volgen.
Het bestaat uit deze zes Hoofdpunten:
1°. Zeker, de stijl is de mens, Maar tot jwste waardering
van deze uitspraak, moet in 't oog gehouden worden, dat de
mens produkt van zijn eeuw, en van zijn natie is. en dat men

dus ook kan zeggen: de stijl is de eeuw, de stijl is de natie.
Tot verklaring hiervan wijst B op de tessera's van Napoleon,
Nelson en Tromp.
20. De vraag : hoe moet men het karakter bepalen, wat is
eigenlik de mens ? Hoe en wanneer vertoont zich het karakter
van de mens.
30. Is het natuurlik, dat de stijl de mens zij?
4°. Is het wenselik, dat de de stijl de mens zij ?
5°. De stijl zal de mens zijn, maar : de hele mens.
6°. Zijn het vrome wensen, die wij ontboezemen? B's
antwoord op deze laatste vraag is een pericoop van praktiese
betekenis, ook bij ons in Zuid- Afrika in verband met onze
Afrikaanse Beweging.
AANTEKENINGEN

B Iz. 130. Plato en Aristoteles, de beroemde twee wijsgeren van
de Grieken, Erasmus (eigenl. Gerrit Gerritszoon), Nederl.
geleerde en beroemd Humanist, Locke, Eng. W ijsgeer, Voltaire en Rousseau, twee wijsgerige schrijvers uit de 18e
eeuw in ;Frankrijk, Herder, Duits dichter en wijsgerig
schrijver, Kant en Fichte twee Duitse wijsgeren.
Biz. 134. Oratorem bonum esse virum oportet = Een goed redenaar moet een man zijn.
Biz. 129. Gechargeerd. = overdreven.

Over Stijl, door j . H.

HALBERTSMA.

De Schrijver.

Halbertsma werd in 1789 geboren te Grouw (in Friesland).
Hij was een man van veelzijdige vorming. H ij toonde warme
belangstelling voor de studie der natuur-wetenschappen, <loch
bleef doorstuderen in de theologie, en trad op als D oopsgezind predikant. Aan de beoefening der Germaanse talen wijdde
hij zich later; meer biezonder aan de studie van het Fries, in
welke taal hij verschillende geschriften uitgaf.
De Studie van het Stuk.

Deze studie munt uitdoor deugdelikheid enhelderheid van
betoog. De redeneergang is zo geleidelik, de taal zo eenvou_
dig, dat het een lust is de schnjver op de voet te volgen en
de taal is zo eenvoudig, dat het de student niet de minste•
moeite kosten zal dit te doen. De vooraf bestudering van dit
stuk zal het inzicht in de stukken van Geel en Bakhuizen
vergemakkeliken en verhelderen; gedurig vallen de beschouwingen van dit artikel saam met die van de twee vorige
schrijvers.
AANTENKENINGEN.

Van enkele woorden, waaromtrent het W oordeboek m~s
schien geen voldoende opheldering •geeft, volgt hier verklaring.
Blz. 137. Elke elle van dit bont. ,,Bont" is pelswerk, dierevellen, gebruikt als verwarmende winterkleding. Omdat deze
stof zo kostbaar is, wordt ze hoofdzakelik door de rijkere
mensen gedragen, ook wel als vertoon van rijkdom. U it dit laatste gebruik neemt de schr. aanleiding om ,, beleefde beuzelpraat
waarop de mode haar zegel gedrukt heeft," en die dus ook
verloon is, te vergelijken met bont.
Een el is een oude lengtemaat, zoals ·bij ons de'yard.
Vervang nu de mooi-beeldende uitdrukk.ing door een andere,
meer gewone.

•

Blz. 138. Laurieren, oorspronkelike vorm van wat wij nu la1.tweren noemen.
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Het hof van St. James is het Engelse hof. W aarom zo genoemd ?
Blz. 139. Bedenkingen wegens de stijl. Voor ,,bedenkingen" in
deze zin gebruiken wij tans overdenkingen en voor ,,wegens"
raltende of betreffende.
Blz. 141. Verschilt hemelsbreedte. Wij zeggen thans: verschilt
hemelsbreed.
Toedrang. Let op, hoe mooi dit woord hier gebruikt is.

Blz. 142. Voor febaarden zeggen wij nu gebaren.
Blz. 143. De berm ......... De storie van de beren likkend e.-hun
vormloze jongen tot fatsoen-is zo in het volks-idee doorgedrongen, dat men een ruwe plompe man, in de Hollandse
spreektaal .eeu ongelikte beer noemt.
Schrepel bekent: schriel, mager. ,, /tVat het woord onmiddeliker aan het denkbeeld ontspringt, wat lzet dat denkbeeld
getr ouwer zal weer geven."
Hier veraaadt de schr. dat hij een Fries is; alleen in de
taal van dat gewest, wordt die wending gebruikt. In 't Holl.
zou het b.v. zijn: 1Yaarmate het woor d ......... naar die mate
zal het .. ..... . .
Biz. 144. Waardig zijn. In die zin gebruiken wij thans : waard.
Dames van de bon ton .. ,,Bon ton" is Frans, en betekent
,,goede toon." Dus de welopgevoede vrouwen.
Cants glads.-Handschoenen van geglaceerd leer.
Blz. 145. Blondin was een koord-danser , beroemd om het oversteken van de Niagra-waterval op een koord. Hier wordt
gesproken van zijn Circus.
Gij hebt er niet om gezocht. Voor out gebruiken wij nu :
naar.

Blz. 147. Middenmatigc: is thans: middelmatige en pourtraiten spellen wij : portretten.
Blz. 150. In uwe beseffen. Het laatste woord staat hier als
meervoud, van besef. Dit woord wordt meest in 't enkelvoud gebruikt. Of, als meervoud: besetfing-en.
Bamberg-, is een beroe md goochelaaar, zo dat men bijna
ieder goed goochelaar ,,een Bamberg" noemt.
De Subjunktief bij H albertsma e.a.

De Student zal opmerken, dat Halbertsma evenals V. d.
Palm, Feith en Vosmaer nog zeer streng de subjunkt ief-vorm.
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gebruikt, waar hij bij de schrijvers van onze tijd zo goed
als weggesleten is.
Zie bv. op biz. 140: Ik dien u toch te zeggen, wat stijl
eigenlik zij, en wat er de voornaamste eigenschappen van
uitmake.

Uit "Meester MAARTEN VROEG", JACOB VOSMAER.
Bet Boek en zijn Schrijver.
ilfeester Maarten Vroeg is geen schoolmeester. Zijn titel
drokt een andere proftssie uit. In die t ijd (18e en begin 19e
eeuw) werd de geneeskunst, behalve door de gestudeer de
dokters, ook uitgeoefend door barbiers die tevens allerlei
patent- medicijnen en huismiddelen verkochten, en naar hun inzichten van de ziekte aan de patienten voorschreven. Van
lieverlede, en gelukkig maar, is dat gild tot het verleden
gaan behoren. In de Camra Obscura vinden we verhaald van
v, d. Aanzett en :Joris Krastem, die langzamerhand van het
t errein der geneeskundige praktijk retireerden, om zich te
bepalen tot het hanteren van het scheermes.
Doch Meester Maarten Vroeg 's praktijk is nog in
volle fleur in de dagen waarvan hij zelf ons vertelt, en het
is dan ook die praktijk, die een groot deel van de stof levert
voor de schetsen, uitgegeven onder de titel Leven en f!Vandelingen van _iJfeester .!Jfaarten Vroeg. H et eerste Hoofdstuk is
getiteld : Het Consult, een antler Apologie der Geneeskunst, een
antler: De Hypochondrie enz,
Of dan .zo'n doktersboek niet vervelend is? V olstrekt niet
Lees maar het tweede van de stukken, hier onder studie.
Dan zult ge wel zien, dat deze ,,Meester" behalve de kunst
van ,,tongkijken" en ,,polsvoelen" ook de hogere kunst verstond om de mens in zijn geestelik en rnaatschappelik bestaan
waar te nemen en te beoordelen.
Vroeg is Meester Maarten op het pad, want hij is een
liefhebber van de natuur en hij moet ijverig praktiseren voor
zijn dageliks brood en om zijn lastige vrouw, zijn Antonia
(,,Toontje"), tevreden te stellen. A ltijd gaan de wakkere ogen
van Yleester Maarten r ond in het intressante mensenleven
om hem heen, en ... hij ziet er meer van dan de buitenkant.
Intressante tafereeltjes tekent hij ons van het persoonlik,
huiselik en maatschappelik !even in zijn tijd, en . . . kritiek
spaart hij niet. Kahn maar welgemeend gispt en berispt hij
de misstanden in dat !even.
H oe hij de man geworden is van zo 'n scherpe kijk op het
!even - dat geeft hij ons t e verstaan in bet eerste van onze
twee stukken. Zijn vader was maar een eenvoudige ,,scharesliep" (schare en messeslijper) die met z'n slijpwagen langsde

33

huizen ging, en Maarten saam met hem, om het slijprad te
draaien (blz. 151). Doch, hoe gering het beroep van die vader
ook ware, hij was een fijne kop, en de kleine Maarten beeft
van jongs af van hem geleerd, het leven raak te zien.
Later kwam Maarten in dienst bij een "Meester." Vandaar op blz. 151 de vergelijk.ing tussen zijn eerste en zijn
latere beroepswerk. Geschriften als deze schetsen, die de
mensen, zeden en gewoonten van bun tijd kritiseren om ze te
verbeteren, worden Spektatoriale Geschriften genoemd. Wie
nader de aard en betekenis van zulke geschriften kennen wil,
neme even een Geschiedenis der Nederl. Letterk. ter hand
en sla daar op de paragraaf over Justus van Effen. Hij was
in de achttiende eeuw, de stichter van deze soort literatuur
in Nederland, zoals Addison in Engeland.
Jacob Vosmaer.
Intussen is Meester Maarten maar een fiktief persoon,
hoezeer ook naar het !even getekend. De eigenlike schrijver
van dit boek was de heer 'Jacob Vosmaer, in 1780 geboren in
Den Haag. Hij was eerst (een gestudeerd) geneesheer en werd
later Professor in de geneeskunde. Hij overleed in 1834,
Wij twijfelen niet, of deze twee stukken zullen voor de student een aangename studie-verpozing zijn naast de zoveel
zwaardere en abstrakte stukken van Geel en Bakhuizen.
De scbets van het gezinsleven in het huis van de Schout
mogc een weinig te sterk aangezet zijn, een intressant stukje leven is bet, en er ligt heel wat waarschuwing in voor alle
tijden en alle plaatsen.
AANTEKENINGEN.

Blz. 152. Een oude knol" is een oud, afgewerkt paard.
Blz. 154. uAls ons gelijk." Wij zeggen nu: als onze gelijke:
Biz. 155. uAl zo min als" wordt uitgesproken met de klemtoon op al, en betekent : evenmin als:
..,_
Blz. 156. Schout was een vroegere benaming voor een gerechtelik ambtenaar, baljuw, schepen. _
Blz. 157. "D ezelve waren er niet," zie onze#latere aantekening op dezelve.
Blz, _159. Ambachtslttu. Oudt. een adelik beer,~ een kasteel
3

(ambachtsheerlikheid) bewonende en belast met de recht.
spraak in het gebied van zijn "ambacht" of distrikt.
Blz. 160. Bazinni~ gebruiken wij niet meer. Wij zeggen thans
ook van vrouwelike personen, dat zij zich bazig tonen.
"Op de kop zitten" betekent : de baas spelen over.
Blz. 161. De revue laten passeren=als in optocht laten Yoorb ijgaan, zoals bij een parade.
Blz. 162. kwalik betekent bier onpasselik :
Blz. 163. opgeleid als een

vlie~je,

bet. opgelegd.

De Twee Redevoeringen, van VAN DER PALM.
Johannes Henricus v.d. Palm.

Hij werd geboren te R otterdam in 1763; trad op als predikant te Maartensdijk ; speelde een rol in de politieke troebelen van het jaar 1787, en moest vluchten. L ater was hij
achtereenvolgens Professor te Leiden, :Minister van Onderwijs en weer Professor te Leiden.
V.d. Palm leefde en arbeidde dus in de overgangstijd van
de 18e op de l 9e eeuw ; in de tij<l toen de hierv66r reeds besproken Maatschappijen en Genootschappen met hun Redevoeringen, V erhandelingen en Prijsvragen in volle bloei waren. Een bedrijvig aandeel heeft hij zelf gehad in dat Genootschapsleven. Als schrijver moge hij ook in zijn tijd geroemd
zijn, om enkele werken, die thans in 't vergeetboek raken,
zijn grote roem was die van redenaar bij uitnemendheid te zijn.
Een groot deel van zijn nagelaten schriften bevat dan ook
(behalve 16 delen Leerredenen) vroeger uitgesproken Redevoeringen.
Gerekend de algemene geestesrichting van zijn tijd was
V.d. Palm dan ook bij uitnemendheid de man van hetgesproken
woord: het eenvoudige, gerede, en meestaljuiste woord; en die woorden
heeft hij tot zinnen en die zinnen tot perioden opgebouwd in
een stille, gelijkmatige trant, die niet de minste moeite vordert, om ze te volgen.
D!t alles is betrekkelike deugd, vooral als men bedenkt,
hoe v66r en in V.d. P 's ajd h~t Proza geheel verwaarl<?o~d
werd ten koste van de Po~z1e ; z6 verwaarloosd, dat JUISt
daarom Geel bet zijn roeping achtte, om op te treden als
Apologeet van bet Proza.
De vraag- hoe het komt dat de eens zo beroemde redenaarstrant van V.d. Palm niet meer bij ons gewild is ?-is een
intressante vraag, 66k voor de student. Want bet antwoord
daarop is een toelichting van twee principieele waarheden,
door Geel en Bakhuizen vooropgezet in bun arfikelen, hie!"
onder studie.
De eerste is, <lat tie stijl tie mens is, en . de twede, dat tie stijl
lok tie UU111 is.
,
Beets tekent ons de persoonlikheid van V.d. Palm als : bedaard, ~ematigd, voorzichtig, plooizaam, tot zwakheid toe_
Nu, aie eigenschappen zijn heel gemak.kelik in zijn stijl te1
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rug te vinden; zij hebben hun stempel erop gezet: zo gelijkmatig, z6 kalm., z6 buigzaam, maar ook zo kleurloos en zo
slap, zo gespeend aan alle hartstochtelike warmte, is zijn stijl.
Z6 waren de mensen toen, maar zo zijn wij thans niet
meer. Met Geel Bakhuizen e.a. is er een krachtiger geest
ontwaalrt. Men drong dieper door in het wezen van de mens,
in de vraagstukken van staat en Maatschappij , van W etenschap en Kunst. Er kwam een hoger denkspanning in heel
het volk, en dat nieuwe leven heeft d66rgewerkt, in de laatste
30 jaren nog krachtiger dan in Geel's en Bakhuizen's tijd
met het gevolg, <lat de Nederlandse Letterkunde thans schit•
tert in een brede rij van Prozaisten, die ook ver in het Bui·
tenland de aandacht trekken.
Diepte van onderzoek, warmte van overtuiging, kracht en
sierlikheid van zegging zijn het, die in onze dagen van ernstig denk!even een man t ot Proza:i:st maken.
Zo ziet men, dat de stijl de mens en ook de eeuw is.
V.d. Palm's W oordeschat en zijn Perioden.

De zorgzame bestudering van V.d. P alm's t wee redevoeringen, kunnen wij uit het oogpunt van taalstudie de student
niet sterk genoeg aanbevelen. Want daar zit een schat van
woorden in. V oor iedere schakering van een begrip heeft hij
een woord, soms twee, drie en meer. De student kan hier
zijn schaarste aanvullen uit een rijke voorraad, en dit te gemakkeliker, omdat zijn aandacht nooit afgeleid wordt door
m oeilike konstruksie van zinnen en perioden.
Wat die zinnen en perioden betreft, met de :aanduiding van
eenvoudig en g t makkelik zijn ze klaar geprezen.
Een goedhartige stijl.

Geel heeft in zijn bovengenoemde studie de stijlsoort van
Siegenbeek en V.d. Palm gekaraktiseerd als degoedharlige stijl.
,,Die stijl-zegt Geel-gunt rum ieder wat hem toekomt
en voegt bij ieder zelfstandig woord een ander bijvoeglik, waar het recht op heeft. De voornaamwoorden
hij, zij, he! zijn hem te scherp, te kantig ; daarom bezig:t
hij meest het gladde develve 1) . Hij maakt alles duidelik
ziJn numerus is dikwels trochaeies, vooral op het slot der
perioden, en daardoor stil, g ematigd, bescheiden, tevre1 ) Deze afk.euring van ,,het gladde dez e 1 v e" houde de student
in gedachten ook bij de andere schrijvers: v. d. Palm, Vosmaer,
Halbertsma en F eith, bij -wie het gedurig voorkomt.

den, prijzend. De toeho0rder of lezer wil hij niet kwellen, en hij gebruikt zelden leenspreuken dan die bekend
en dageliks zijn. Dewijl zijn natuur eenvoudig is, maakt
hij geen jacht op verscheidenheid of wisseling. Zijn volzinnen, wel bezien, hebben een grote gelijkvormigheid.
Ze zijn zeer Jang, en bevatten gewoonlik een gedachte,
met een andere gedachte er tussen in gelast."
Dat deze karakteristiek ook voor V.d. Palm's stijl geldt,
zal de student voor zichzelf kunnen uitmaken bij de oppervlakkigste lezing.
Hij lette maar eens op, wat eentonige aaneenschakeling van
zinnen V.d. Palm bewerkt door de punt-komma-verbinding.
Ziehier een paar voorbeelden:
Op biz. 184 :
Het:Jij omdat .. . ... ; hetzij omdat ........ . ; hetzij eindelik omdat.. ... .
Op biz. 198.
......... , die zijn verbeelding reinigde van wilde v lammen
zonder warmte of koestering ; die de weelderige ranken zijns
V'ernufts besnoeide; die zijn gevoel met reine hemel-wellust
drenkte; die zijn mond, zijn pen, zijn band bestuurde, om ... enz.
Op blz, 183 vindt ge een volz. met acht punt-kom.makoppelingen.
Deze voorbeelden zijn geen uitzondering, maar regel. Ze zijn
het kenmerk van V.d. Palm's zinsbouw.
En dan die slap-eentonige ophopingen van vragen en uitroepen !
Op blz. 194, 195 vindt men een achtereenvolgende reeks van
dertien vragen. En die wordt als op de voet gevolgd door een
eveneens achtereenv<!l~ende reeks van acht uitroepen .
De drukkerij, die V .d. Palm's werken publiceerde, moet
goed voorzien geweest zijn van Vraag- en Uitroeptekens en puutkomma' s, anders had het waarlik niet gegaan. En het verwondert ons niet, dat zetters en korrektors soms in de verbijstering geraakt zijn, zodat hier en daar een vraag. voor uitroepteken staat, en omgekeerd.
,,Krachttaal.' '

Op bladzij 174 spreekt v. d. Palm van "de Duitse zogenoemde
krachttaal."
De Duitsers hebben een woord Kraftsprache, en de letterlikHollandse vertaling daarvan (krachtspraak of krachttaal) wordt
wel eens gebruikt om hetzelfde aan te duiden, wat de Duitsers
bedoelen n.l. de klinkende spreekwijzen en brommende woorden, waar Feith van spreekt op blz. 212. ~
Wat e r onder te verstaan zij, kunnen wij u het best ophelderen met enige voor~lden .uit de stukken van V. d. Palm
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zelf. Want hoe kalm en gelijkmatig hij in de regel ook zij,
en hoe afkeurend hij ook over "krachttaal" spreke, nfi en dan
vervalt hij er zelf toe.
Ziehier de voorbeelden :
,,Zij horen het geraas op de drempel niet, en wanneer het
hun hinder doet, is de geringsto hunner dienaren genoeg om ltd
verachtelik vee, druifJstaartend en jankend, iu zijn nest te jagen !
(blz. 191).
,,T oont ons de last uit de hemel of uit de afgrond, om uvre
zending als Profeten der dierlikheid te bevestigen !" (blz. 195).
Zijn rede over ,,Het Oordeel der Nakomelingschap," besluit

v. d. Palm als volgt :
Dan zal hun toe1uiching niet te duur door ·:ons gekocht zijn,
en ons de kroon n iet ontruven die in de tempel der eeuwen voor tms bewaara
word!.
Dit laatste moge nu juist geen Krajtsprache zijn, bet behoort
toch tot de klinkklank, die als effekt-_makende slotfrase bij . de

redenaars a la v. d. Palm zeer gew1ld was, en- nog wel is.
K nal-efekt worden zulke frasen genoemd ; dat zijn ze, en meer
niets.
Zodra iemand een zekere gemakkelikheid van zegging krijgt,
komt hij in verzoeking tot zulke uitbundigheden. Daarom
vestigen wij er de aan tot op. Mooi en krachtig-ldinkend
woordespel is maa:r: klatergoud.
De Studie van v . d. Palm's Stukken.

Wat wij met Geel's en Bakhuizen's Studien gedaan hebben:
ze in hunne onderdelen ontbinden, zullen wij met deze stukken niet doen. Daar achtten wij het nodig, omdat de inhoud
zo moeilik is. Hier is dit niet het geval. W ij raden de
student aan het zelf te doen, op de wi1ze door ons aange
geven. H ij dele de stukken af in onderdelen, overdenke goed
de inhoud van elk, en vinde dan hun onderling verband. Wie
deze oefening aan de studie van Geel en Bakhuizen laat voorafg aan, zal het voordeel ervan ondervinden.
AANTEKENINGEN.

Biz. 164. D e D elphische Tempel was toegewijd aan Apollo.
Het wijd vermaarde Del.fies Orakel (~odspraak) had in die
tempel zijn zetel. Boven d e ingang pnjkten de woorden van
de Griekse W ijsgeer Sokrates : ,,Ken u zelf."
Blz. 165. Zomkrling doorzicht. Wij zeggen : biezomkr doorzicht. Wat betekent zonderlingthans?
Biz. 166. veeholen. Zie uw -W oordeboek op: Verhelen.
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Blz. 171.

Voorwerpen.

Wij zeggen: personen.

Blz. 173. Robertson-Gibbon. Twee. Engelse geschieds-:hrijvers.
_ H et werk van de laatste ,,The Decline and Fall of the
R oman Empire" is wereldberoemd. Robertson, zijn tijdgenoot,
was veel minder bekend. Hij schreef hoofdzakelik over de
geschiedenis van Schotland.
Cicero-Demosthenes. Beide beroemde redenaars uit de oudheid;
de eerste een Romein, de tweede een Griek.
Veellicht= wellicht, misschien.
Blz. 176. ,,zich bekreunen aan." Nu gebruiken wij daar bet
voorzetsel om.
Blz. 177. Onze grootste Dichter .... enz. Hier is Bilderdi'. k bedoeld·
Blz. 178. _!Y.feesferachtig heid. Vergelijk meesterachtig met mcesterlik.
Ikarus (Myth) ontvluchtte de gevangenis op kunstvleugels,
die met was aan zijn schouders gehecht waren. T oen hij te hoog
bij de zon kwam, smolt de was, en vond Ikarus zijn dood.
Sinds spreekt men in dit verband van iemand, die meer
ondemeemt dan hij vo1brengen kan.
Blz. 184. .Maro was de familie-naam van Virgilius.
Blz. 185. Eeuw en met eeuwen vennenigvuldigd.. Dit is ook ,,krachttaal," maar totaal mislukte. W aarom?
Latium-het R omeinse Rijk. Gallen bewoonden het gebied van
ongeveer tegenwoordig Frankrijk. Bataven, een der eerste
Germ. stammen, die zich in de Nederlanden vestigden. Dacie
heet een deel van het Donau-gebied. Pannonie, ongeveer
tegenwoordig Hongarije.
Rafael, Titiaan en U!rre~gio waren Italiaanse, de volgende
zes waren Hollandse schilders.
Blz. 186. Antonides, Hollands Dichter van bet laatst der 17e
eeuw. Hij had van Vondel's heerlike Lyriek op z'n hoogst
de galmen. T och werd hij werkelik. door tijdgenoten boven
Vondel geprezen. W el een bewijs voor de waarheid van
v. d. Palm's beweren.
Blz. 188. De Areopag-us was de Raad der oudsten, de hoogste
Rechtbank in Athene.
,...
Vierschaar. Zie uw W oordeboek.
Keltiese i$ hier genomen in de alg. bet. van Germaanse.
Blz. 189. Hekelroede.
hekelen.

Zie

in uw woordenb~ek bet werkw.
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Blz. 194. De Nassaus.-de Oranje-prinsen. Oldenbarnevcldt. beroemd staatsman. Grotius-Hugo de Groot-meest beroemd
als rechtsgeleerde; de grondlegger van het internationaal
Volk:enrecht. Vondel de vorst van de Nederl. dichters.
R embrand wereldvennaard schilder ; de laatste twee waren
ook schilders.
Biz. 198. \t oor uitspoun zeggen wij naspeuren. De algemene toon
bestemmen is bij ons : bepalen, aangeven.
Pantheon, in 't oude Rome een tempel voor de dienst van
alle goden.

RHIJNVIS FEITH, ( 1753- 1824.)
Feith werd geboren in 1753, promoveerde in de Rechten
op zeer jeugdige leeftijd, bekleedde vervolgens enige ambten .
en bracht het laatste gedeelte van zijn leven ambteloos door
op zijn buitengoed, waar hij zich vrijelik wijdde aan zijn
dicht- en studiewerk.
Een eigenaardige geestes-stemming had op het einde van
de 18e eeuw zich meester gemaakt van alle gemoederen in
Europa. Sentiment, overgevoeligheid was het overheersend
kenmerk. Vooral onder de gegoede standen, die zich de
weelde van een beetje dweperij konden veroorloven, sloeg
men aan 't koketteren met al wat aandoenlik en droef is.
Het was volstrekt, niet ongewoon, dat een heel gezelschap
op 't zingen of spelen van een weemoedige zang z6 maar
aan 't ,,tranen-plengen" ging. De verbeelding liet men liefst
verwijlen bij de nare en bleke dood, het donkere graf
sombere grafkelders, eenzame nacht, de bleke maan enz. enz.
Natuurlik vindt men diezelfde trek terug in de L etterkunde
van dat tijdperk: in Engeland (Young's Nachtgedachten) in
Duitsland en overal elders. In Nederland staat Feith als de
typiese vertegenwoordiger van die gemoedstemming. Kenmerkend voor zijn poezie zijn 'de volgende verzen, die we
ontlenen aan een van zijn grate Leerdichten; H et Graf
BESrHRI]VING VAN EEN NACHT.

Nag zweeft die avond en die tederste alle r nachten
Gestadig voor mijn geest in duizend nagedachten.
Ik wandelde aan uw zij '. Wij spraken van de dood,
Van 't uitgebreid verschiet, dat ans zijn hand ontsloot,
Van al de tranen, die hier deugd en onschuld wenen,
Van korte scheiding en van eindeloos herenen.
De kalme schepping stemde ans hart op de eigen toon,
De dauwende avond week, de nacht was stil en schoon,
De maan deed de effen lucht gedurig lichter blauwen;
De taal werd machtloos, en de stem began te fiam"en.
De rust, die in ans oog, vol zoete weemoed, zwom,
't Gevoel, dat in ans hart gedurig hoger klom,
De schoonheid der natuur, thans door geen vl~k ontlnisterd.
Hield ons onmerkbaar aan de bodem vast gekiuisterd.
Wij staarden op een beek, waarop het maanlicht scheen.
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Ik zweeg, gij zweegt: 't werd sti1 en roerloos om ons heen.
Wij zweefden ongestoord in liefelike dromen
Naast al de vrienden, die de dood ons had ontnomen.
Daar trof ons, nog geboeid aan de eigen stille vliet.
Het mollig tonen van een dwarsfluit in 't verschiet,
W aar licht een Iijdend hart, slechts vatbaar voor die weelde
In 't vreedzaam uur der nacht zijn rampen weg mec speelde.
Zo 'k immer d ' adel van mijn mensheid heb gevoeld,
Zo ooit onsterfelikheid mijn boezem heeft doorwoeld,
't Was. toen de minste toon, die 't hart weUustig stilde,
Van ieder heuveltop, uit al de wouden trilde,
Gedurig zachter smolt, gedurig verder scheen,
En, fangzaam door het veld zich spreidende verdween.
Mijn ziel was boven 't aardse ver verheven.
Ik smaak:te reeds het heil van een onsterflik leven,
En toen in 't eind de tong weer menslik: staam.Ien kon,
Was ooze ziel gedrenkt uit de eigen wellustbron.
Kenmerkend zijn deze versregels voor het dweperig sentiment van die tijd, maar kenmerkend 66k voor het betere
element, dat in Feith's poezie zit in vergelijking met de
poezie van zijn laatste voorgangers, die doodliep in dorre
verstandelikheid; berijmde redenering zonder een greintje
gevoel of verbeelding. Deze beide laatste grondeigenschappen van de Poezie waren zo goed als zoek geweest. Bij
Feith vinden we ze toch terug, al lachen wij 19e en 20e
eeuwers om zijn ziekelik- aan~eblazen gevoel.
Ziehier nog een voorbeela van Feith's dichttrant in zijn
lichtere verzen:

HET LEVEN.
Ach, hoe snelt ons Ieven,
Als een stroom gedreven,
Die van rotsen schiet .
Blijde en droeve jaren
Vluchten met de baren,
En zij keren niet.
Kindshei'd ijlt als 't krieken,
Jonglingschap heeft wieken,
Kommer zweept de man ;
Grij sheid maant tot scheiden :Zweeft er tussen beiden
W el een enkele span ?

Onder min en kozen
Welk.en aardse rozen,
Worden Tempe's duin ;
Onder spel en dansen
Vlecht de grijsheid kransen
Om de kale kruin.
't Glinstrend smalt der weide
W ordt een vale heide
V oor de ouderdom ;
't Koor der filomelen,
Hoe ze om bloemtijd kwelen,
Blijft voor 't harte stom.
't Mondje, too\-rend blode,
Dat tot kusjes noodde,
Wekt geen wensen meer.
't Oog, dat lustjes teelde,
V ochtig eens van weelde,
Zinkt verlaten neer
Of de beekjes stollen,
Of haar golfjes rollen,
Winter sneeuwt in 't hart.
Bij de druk der jaren
Rekken al de snaren
Van de vreugd en smart.
Alles wat wij minden
W erd een spel der wind en
Of omsluit een graf.
Stomp en afgesleten,
Eenzaam en vergeten,
Zinkt ons de eeuwgeest af.
Wie zou 't leven dragen
Met zijn heil en plagen,
Met zijn Jang verdriet,
Zwol, na zoveel kom.mer,
In een dal vol lorn.mer,
't Zachtste rustbed niet ?
Alles is verschijning,
Alles is verdwiJning
Op de levenstroom.
Niets kan 't rustpunt rak:enSterven is ontwaken
Uit een bange droom.

Uit bovenstaande kan voldoende blijken, dat Feith's poezie
behoort tot de door Geel en Bakhuizen gewraakte cmtboezemingspoezie.
Wij hebben wat breder de aandacht daarop gevestigd omdat het voor de student nodig is, <lit te verstaan om een groot
deel van Feith's betoog (blz. 218-220) op zijn rechte waarde
te kunnen schatten. (Zie de Paragraaf _/Jfe/issus-Feith versus
Geel).

Feith heeft ook romans geschreven, die dezelfde sentimentele geest ademen.
Evenals zijn tijdgenoot Hyroniemus Van Alphen, maakte
Feith op het voetspoor van de Duitsers. veel werk van de
Aesthetica of Schoonheidsleer, met toepassing vooral op de
Dichtkunst.
Tot die studien behoort ook het artikel over Waank dtt
Zinnelikluid in de Poezie.

Waarde der Zinnelikheid in de

Het begrip ,,Zinnelikheid" in de

Po~zie

door FEITH.

P~zie.

,,Zinnelikheid" -zal men allicbt opmerken- ,,zinnelikheid in
de Poezie," dat is toch iets verkeerds. W ani we spreken immers in zeer ongunstige zin van een zinnelik mens. E nals we van
zinnelike Justen, spreken dan bedoelen we daarmee de vleselike lust en. En met het zinntlik !even bedoelen we immers het dierlik
leven, in tegenstelling met het geestelike !even !
Dat is ook zo. De woorden zinnelik en zinmli.kheid hebben,
bij uitbreiding, langzamerhand die ongunstige betekenis gekregen, en wel z6 beslist, dat het znw. zinnelikheid bijna nooit
anders meer dan in ongunstige zin gebruikt wordt.
Maar oorspronkelik beduidde het woord zinnelik niets anders
dan : wat met ooze zinnen of zintuigen waarneembaar is. Alie
massieve dingen zijn zinnelik waarneembaar voor ons oog.
G eluid is zinnelik waarneembaar voor ons oor. Lucht is zinnelik waarneembaar voor ons gevoel enz.
In deze-:--vol_stre~ ~et on_,&Usti_ge- zin wordt hier gesproken
-van de Zmnelikhe1d m de .t'oez1e.
En niets is, bij de studie van literatuur van meer belang
dan er goed van doordrongen te wezen, wat onder die term
te verstaan zij.
Onder het eerste stuk van Geel hebben wij al met nadruk
gekonstateerd dat de dichter leeft in de aanschouwing, de
dichterlike aanschouwi11g der dingen. Daar leeft hij in, en daar
spreekt en zingt hij uit. H eel anders dus dan de W ijsgeer ,
die met abstrakte verstands-begri9pen werkt.
Doarom zien we in dit smk van Feith de Dichter en de Wijsgeer, in hun beider werkwijze, t.elkens tegenover elkaar gesteld. En wat abstrakt is, wat m~t begrippen werb; en redeneert is daarom strijdig met bet wezen van de poezie, die
van aanschouwing mor t uitgaan, om onze verbeelding te treffen.
Op blz. 211 word~ een vers aangehaald ""'° de dichter
Hoogvliet, en in een noot wordt de dichter verweten, dat hij
·op een plek ,,ophield zinnelik te schilderen, wat zijn ogen zagen;
~n dat hij in plaats van dit te doen met zijn verkregen kunde

(geen aanschouwing dus) en met zijn vemuft (ook geen aanschouwing) er een paar regels infiikte."
In deze aanwijzing zit een zeer juiste lering. Herhaaldelik
hebben wij dan ook bij onze behandeling van De Genestet's
verzen op dezelfde fout moeten wijzen. En als de Studen:i
eenma.a.l dit princiepe goed verstaat, zal hij inzien dat deze
onze afkeuring niet maar een uitvloeisel is van onze persoonlike opvatting, maar dat zij wel degelik gegrond is in bet
wezen der poezie.
In dit verband herinneren wij nog biezonder aan onze kanttekening op het vers Vrienden op het Ke1khof, waar een abstrakte
zeljging van De Genestet vergeleken wordt met een zinndikc
voorstelling van V ondel.
En wat zinnelikheid van uitdrukking zelfs doet in Proza
k:an men zien uit de zegging van Geel op biz. 121. ,,Zijn proza,
zijn stijl ontving ze, evenals de slijper de diamant. Deze enkeleplastieke uitdrukking zegt meer en spreekt duideliker dan
alle redenering.
De S tudie van het S tuk..

Wij twijfelen niet, of de Student zal dit stuk met evenveel
genoegen als gemak bestuderen. Het is leerzaam van inhoud ;
eenvoudig van konstruksie en zegging. Het behandelt zelfde
en soortgelijke punten als de studien van Geel en Bakhuizen~
in veel bevatteliker vorm. Natuurlik gaat het ook niet zo diep.
Om deze redenen adviseren wij, de studie van dit stuk,
evenals dat van Halbertsma, te doen voorafgaan. Een goedev o6F-oefening zal het zijn, als de Student ook dit stuk geheel
zelfstandig naar zijn inhoud ontleedt en zich eigen maakt.
't Beste is, dit eerst te doen met weglating van de Voetnote n.
Het grootste deel van de inhoud is vastgeknoopt aan kunstbescbouwingen van Sander in <liens Inleiding op de vertaling
van bet boek Job.
B lair, hier genoemd was een Schots letterkundige, die o.a_
een studie schreef over Ossian, de Schotse Bard of heldenzanger van de 3e. eeuw. Deze Ossian was de zoon van Koning-Fingal.
De slot-paragraaf van Feith'"s stuk vergelijke de student
met biz. 105 van Geel.
Tot hulp bij deze studie laten wij hier enkele T oelichtingen volgen op belangrijke pnnten, in het stuk ter sprake ~~
bracht : en voorts de vertaling van citaten, voorzover nodig
tot recht verstand van het geheel
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TOELICHTINGEN,

Dichtkunst en Schilderkunst.
Op bladzij 203 beweert de schrijver, ,.dat een Dichtstuk
altijd volmaakter is. naarmate de schilder de taferelen,
die de Dichter met woorden gemaald h eeft, met verven
gemakkeliker op zijn doek kan uitdrukken."
Dit late de student zich toch niet wijsmaken. Daarvoor
hebben wij in onze tijd te juist begrip en te hoge dunk van
het subjektieve, het persoonlike element, dat de grondtoon van
a/le kunst-uiting is.
Als een Dichter ons b.v. een landschap beschrijft, is het
essentieele, bet echt dichterlike van die beschrijving hierin
g elegen, dat hij ons het landschap te aanschouwcn geeft, zo
als hij bet met zijn innerlik, met zijn ziels-ooa- aanschouwd,
en met zijn kunstenaars- gemoed doorvoeld heeft.Daarom zullen
beschrijvingen van eenzelfde tafereel door verschillende dichters aanmerkelik kunnen verschillen. Ieder geeft het ons
weer naar de impressie, die het op zijn kunstenaars-ziel
gemaakt heeft. Het is een Iandschap, maar t evens ..... .refleks
van 's Dichters eigenaardig, persoonlik binnenleven.
Hetzelfde geldt voor de schilder, die ons in verven een tafereel afmaalt.
Als dat nu waar is, hoe kan dan de ene kunstenaar zijn
werk richten naar dat van de andere? Een geschilde1 d tafereel,
gemaakt naar zulk een opzettelik daartoe gedicllt tafereel zou
ons bet aankijken niet waard zijn. Of moet de schilder nie t
evengoed als de D ichter werken nit de onmiddelilu aanschouwing van de Natuur? lets, waar heel het betoog van Feith
dan zo sterk op aandringt !
MELISSUS-FEITH versus GEEL.

,,Dat een Dichter in het ogenblik der bezieling over de
woorden nadenk:t, en zo lang zoekt totdat hij het ware eigenwoord heeft-kan omtrent de Verzenmaker waar zijn, maar
omtrent de D ichter is het onwaar,"
Aldus Feith op blz. 218, en met die verklaring vangt hij een
betoog· aan, dat voortloopt tot op blz. 2'20, en dat precies dezelfde strekking heeft als de argumenten aangevoerd door
Melissus t egen Geel Beide gebruiken nu en dan dezelfcfe
'\Voorden.
~
En wie nu na de Studie van Geel's argum.enten tegen
Melissus weer op dit enthusiasties betoog van ff eith terugkomt,
zal misschien de indruk krijgen, dat Melissus zijn pleit te
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gauw gewonnen gaf en dat Geel aan Feith een sterker tegenpartij zou gevonden hebben. Temeer , omdat hier nu een
werkelike poeet spreekt uit eigen ervaring, en niet een gefingeerd dichter, die alleen maar zegt, wat en zoals Geel het
hem wil laten zeggen.
Toch zal de student wel tot de kon.klusie komen, dat ook
de argumenten van Feith de weegschaal niet doen overslaan.
W aarheid zit er zijn betoog, zowel als in Melissus' argumenten. En zeker is het, dat het gtlijk en ongelijk in deze kwestie
zich niet met een goudschaaltje laten afwegen. Zie ook maar
wat Bakhuizen ervan zegt.
Maar 't is goe d, steeds tot deze achtergrond door te zien:
dat . Geel's strijd gaa~ te,~en ~e zo gemakkelik daarheen
vloe1ende ,,ontboezemmgs ·-poez1e. En als nu vaststaat, dat
ook Feith-zelf nooit iets anders geleverd heeft als zulke
poezie, dan komt zijn pleidooi voor de woordklare inspiratie
al aanstonds veel zwakker te staan.
nZelfs bergen vluchten been".

H et voorbeeld, door Feith bijgebracht op blz. 210 is ontleend
aan v. Alphen's Cantate D e Sterrenlzemel. Het is een treffend voorbeeld. En het zal nog sterker spreken als men bet
hele koeplet ziet, waartoe deze regel behoort. Daarom citeren
wij het hier:
,,D aar rijst het tintlend sterrenheir,
En de aarde zwijgt, verbaasd.
't Gestamte spiegelt zich in 't meir,
Waarop geen windje blaast.
't Is alles Hemel, wat men ziet;
Zelfs bergen vluchten heen.
't Verdorde blaadjen schuifelt niet,
't Gestarnte spreekt alleen.
Dat is voortreffelike dichterlike aanschouwing. En ziet ge
wel, dat ook de regel: ,,Zelfs bergen vluchten been," een
even juiste als dichterlike aanschouwings- voorstelling is ?
Het Paard bij Job:

Sander's toon over de Staten-vertalers is wel wat hoog.
H et is een algemeen erkend feit, <lat deze geleerden in de
meeste opzichten alleruitnemendst werk geleverd hebben. In
verschillende landen Worden thans nieuwe Bijbel-vertalingen
bewerkt, en clan wordt het steeds op hoge prijs gesteld een
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medewerker daarbij te hebben. die gebruik kan maken van
de Hollandse Staten-vertaling.
Dat intussen die mannen louter geleerden waren, en er niet altijd
in geslaagd zijn tot de dichterlike aanschouwing door te drin~en
willen wij toegeven; ook. dat manen een betere vertalin,g"
zou zijn dan do7lder, en evenzeer komt het ons waarschijnlik
voor, dat de Vertalers het woord donder gekozen hebben uit
de overweging, door Sander aangegeven. De kanttekening
wijst daarop. Daar leest men op het woo rd donder : ,, Verstaat hierbij het briesen des paards, verenigd met geruis en
on onstuimigheid."
Feith citeert een mooie beschrijving van het paard door
Bilderdijk.
DaCosta kon hij nog niet citeren, want hij stierf in 1824,
en Da Costa dichtte ~zijn Hagar in 1848. In dit gedicht vindt
men de volgende krachtig-schone vertaling van het paard bij
Job:
Zijn 1) ros, de roem van ouds, de vriend van zijn berijder
dat ros steeds, waar de spreuk van d'Idumese lijder
ter eer zijns Gods van zong: ,,Wie gaf het paard zijn kracht,
zijn heldenhart ? Wie heeft zijn hals bekleed met pracht
van mannen golvende op de wind? Men ziet hem dansen
gelijk een sprinkhaan, bij de bliksemende lansen,
de pijlen, raatlend op hun koker, en bet zwaard
dat ffikkert in zijn oog, voor galm noch glans vervaard;
een wolk gaat opwaarts van zijn snuiven,-met zijn hoeven
verslindt hij 't sla..:,o-veld of hij trappelt bet tot groeven
en ijlt het barnas te gemoet, of schuimt en woelt,
terwijl hij aan 't gebit zijn krijgsdrift bloedend koelt,
en antwoordt briesend op de donder der trompetten,
waarbij de vaandelen zich in beweging zetten.'
Vertalingen.
Blz. 203. De versregels van Lambert :

,,En gij. schitterende Zon, van lucht tot lucht,
,,V er:,drijft gij naar bet N oorden de nacbt en de nevels,"
De aanteke~ daarop:
nin:dit gedicht is bet stelsel van Ptolomaeus gevolgd.,.,.N iet dat
het nog voorstanders hebben zou, maar omdat het de aanschouwing op zijn zijde heeft , Want alleen door te spreken
tot de zinnen treft men de verbeelding. En dat te doen is de
taak van elk Gedicht."
'
1
)

Z ij n doelt hier op d e A r ab i e r
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P!olomaneus-Copernicus..

Tot recht verstand van deze en andere opmerkingen in dit
stuk dient men te weten, dat Ptolomaeus ( een astronoom uit
de 2. eeuw v. Chr.) leerde, dat de aarde het vaste, onbewegelike centrum van het heelal was, dat dus de zon om de
aarde draaide.~ Capernicus was eenPool (1473-1543(. Hij ontdekte
de dubbele draaimg van de Planeten n.l. om hun as, en om
de zon. (Zie ook V oetnoot blz. 106).
Blz. 2'20. V oetnoot.
..
,,W anneer de Dichter in de klank zijner verzen het gedreun
van het Onweder treft, komt dat voort uit het vuur, waarmee hij arbeidt, uit de levendigheid. waarmee hij zich zijn
beelden voorstelt; in 't kort: het is het werk van zijn bezieling, waarvan hij zichzelf niet bewust is."
AANTEKENINGEN.

Blz. 291.
Fein, Syl.fen, Gnomen, Amoreften, .Nymfm en .Muzen: alle verbeeldingswezens uit de goden- en fabelleer .
. Blz. 204.
Dupe slachtoffer, Rejlexie-overdenking, beschouwing.
B lz. 205.
Vol)r ,,zinnelike vertoning" in de betekenis als bier bedoeld,
zeggen wij thans : het zinnelik voorkomen.
In de V oetnoot op deze Blz. staat: ,,Maar men veroorloofde
zich nu." Dit is een drukfont. Het moet zijn : Maar veroorloo-'de men zicli nu......... .

Blz. 208, V oetnoot.
Critique. Dit is de Franse vorm van het Franse woord, dat
wij thans spellen: k- itiek. Geoutreerd bet. overdreven.
Blz. 202. V oetnoot.
Metaphysies Cumpendium - Handboek van de Boven-natuurkunde.
Epithtte-adjektiif
Blz. 2 11. Voetnoot.
Injlikte: Dit woord is hi er kernachtig gebrnikt, maar 't hoort
eigenlik alleen thuis in de zeer gemeenzame spreektaal.
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Blz. 212.
Onder aan deze pag. staat: Welken wij daarentegen met
Jrundigheden, enz ....... Dit is een drukfout. Het moet zijn:
Werken wij enz.
Blz. 218.
Mavor bet . .Mars: de god des oorlogs
Omtrent het gebruik van de Subjunktief, in dit stulr geldt
dezelfde opmerking als bij Halbertsma. Zie b.v. in de Voetnoot op blz. 215. ,,Zonder op te merken, wie bij Job sprelu,
en waartoe hij sfreke."

...
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