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Xoen prins Louis Lucien Bonaparte mij eene vertaling
des euangeliums van Mattheus vroeg, moet ik eerlijk be-
kennen , dat ik door het verzoek verrast werd; bij een
weinig nadenken begreep ik echter, dat zulk een arbeid,
bij eene zoo bijbelsche natie als de onze, de belangstelling
in en den eerbied voor het Friesch moest vermeerderen,
en ik was beschaamd over mij zelven, dat ik door eenen
Franschman het eerst op dit denkbeeld had moeten ge-
bragt worden. De prins drong in den beginne bij mij
aan, dat ik eene woordelijke overzetting der Staten ver--
taling zoude leveren, ten einde daardoor in een overal
bekend stuk het verschil tusschen Nederlandsen en Friesch
te beter te doen uitkomen; er waren echter twee rede-?
nen, die mij daarvan terug hielden. De eerste, dat door
eene woordelijke vertaling de ziel der Friesche zegswijze
ten eenenmale zoude verloren gaan. Immers, de Staten-»
vertalers van dit euangelie hebben zich al zeer weinig
moeite gegeven, om uit den onuitputbaren schat der Ne-
derlandsche pliraseologie de zegwijze te kippen, die de
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Hellenistische het meest nadert: veelal is de vertaling
Avoordelijk, van welke ik weder eene woordelijke vertaling
zoude moeten maken; eene âltréring, waarbij niets dan
Friesche woorden zonder Friesche constructie en phra-
seologie zouden overgebleven zijn. Het tweede bezwaar
lag in een nog geheel ander gebrek der Nederlandsche
vertaling. Ik wist sedert lang, dat het Oude Testament
veel beter vertaald was clan liet Nieuwe, doch het was
mij onbekend, dat in liet laatste zoo vele Germanismen
schuilden, als ik nu , bij eene naauwkeurige lezing der
overzetting van Mattheus, bemerkte. Het is hier de plaats
niet, om dit punt uit elkander te zetten; maar ik zal uit
Lucas (V: 6) een voorbeeld aanhalen, dat mijne meening
duidelijk kan maken. Daar heeft onze Statenoverzetting:
ende als sy dat gedaen hadden besloten sy een groote
menighte visschen, ende haer net scheurde. Wat Neder-
lander heeft in de boekentaal, of in eenigen onzer tong-
vallen , ooit kunnen zeggen: ik besloot eene menigte vis-
schen , in plaats van ik ving of bezette ? Ik sloeg de
Hoogduitsche vertaling op, en het raadsel was opgelost.
Luther heeft vertaald: und da sie das thaten, beschlossen
sie eine grosse menge Fisclie und ilvr netz zerrisz. Ik be-
gaf mij dus tot de bron, tot den Grieksclien tekst, en
heb daaruit, zoo goed en kwaad ik kon, mijne Friesche
vertaling opgemaakt.

Ook na Gijsbert Japix bleef het vooroordeel voort-
leven , dat het Land-Friesch wel voor eene pots, maar
geheel niet voor ernstige, ik laat staan, verhevene onder-
werpen geschikt was. Mijn broeder Eeltje en ik hebben,
door onze opstellen, de valschheid van dit denkbeeld ver-
der pogen te bestrijden, en ik geloof, dat men thans alge-
meen tot het begrip komt, dat het Friesch veerkrachtig
genoeg is, om zich naar allerlei onderwerpen te plooijen.
Doch de heilige schrift bleef steeds over, en het was nog
niemand in het hoofd gekomen, om er zulk een heilig
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en gewîgtig deel van, aîs geheel Let euangolium van Mat-
theiis, in het Frieseh te vertalen; ondertusschen, hoe vreemd
liet mope klinken, is misschien geeue taal geschikter, om
cle blijde boodschap met het eigenaardige woord te om-
Meeden, dan juist deze. Toen mijne vertaling eenigen
tijd in de handen mijner Friesche vrienden was geweest,
maakten velen de opmerking, dat zij den geest van liet
verhaal beter in liet Friesch dan in liet Hollandsch had-
den geproefd, terwijl mijne Hollandsche vrienden ver-
baasd stonden over zoo vele elementen der Nederland-
sche volkstaal , als in mijne overzetting aanwezig waren.

Wat kan er eigenaardiger zijn, dan deze duidelijke sporen
der Nederlandsche volkstaal? De Friesehe rassen waren
eeuwen langs cle kusten der Noordzee, van het Swin tot
Jutland, in eene onafgebrokene keten verspreid, toen de
magtige opdringende stam der Saksers daarvan verschei-
dene schalmeo. brak, en op verschillende plekken onder de
Friezen ging zitten. Dit kon echter niet gebeuren, zon-
der dat de Friesehe taal in die der nieuwe kolonisten
haar karakter indrukte, en den onberekenbaren schat
harer phraseologie achterliet Men raadplege slechts de
glossaria der tongvallen, die langs de boorden der Noord-
zee worden gesproken; men vergelijke ze met het Neder-
landsch, en ik twijfel niet, of ieder zal bij eiken voetstap
door eene sprekende gelijkenis getroffen zijn. Men behoeft
de phrasis van den eenen tongval slechts woordelijk in
die des anderen over te brengen, en men zal tot het
besluit komen, dat zij allen slechts dialecten van eene en
de zelfde taal zijn. Het is het oude Friesehe taaiinstinct,
dat hen allen bezielt en verbroedert, en wij verwonde-
ren ons dus niet, dat cle Hollanders zoo vele elementen
hunner volkstaal in mijne vertaling van Mattheus heb-
ben terug gevonden. Dit geldt nu alleen de phraseologie;
doch het geoefend oog van een grammaticus is onmisbaar,
om ook in de vormen van vele Nederlandsche woorden
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de voetsporen der oude Friesche moeder te ontdekken,
(b. v. Huydecoper, Proeve, I , 469.)

"Wat nu de geschiktheid van het Friesch voor allerlei
onderwerpen belangt, ik zou niet ééne reden weten te
bedenken, die haar zulks betwisten konde. Ware zv eene
taal van Parias geweest, zij zoude de merken harer slaaf-
sche afkomst dragen, en tot de uitdrukking van het
slaafsche en platte bij uitsluiting gedoemd zijn; maar een-
maal gesproken in al de standen en rangen van een vrij
volk, dat alle mogelijke denkbeelden en gevoelens in haar
uitdrukte, is zij daardoor de plooibare tolk geworden van
ernst en scherts, van den keuveltoon der vrouwen als van
den practischen zin der handelaars en landbouwers, van
den ruwen vloek des zeemans als het smeekgebed der
teederste liefde. Er is niets, wat in Holland hooger aan-
geteekend staat, dan deftigheid. Weest wat gij wilt,
allein voor alles deftig. Deftigheid is de alverzoenende
deugd, dikwerf de eenigste deugd, in Holland, en zonder
deze deugd zijt gij met de geleerdheid van de Groot en .
het vernuft van Vondel een rare snuiter. Dit karakter
heeft zich diep afgedrukt in de taal. Het Hollandsen is
als boekentaal het gewrocht van mannen, die meenden,
dat alles, wat zij voor dialectisch.aanzagen, als onbe-
schaafd, klein-burgersch en boersch, zorgvuldig verme-
den moest worden. Anders zou de taal niet deftig zijn,
en daarom noemt men een flinken stijl een deftige stijl,
een uitmuntenden schrijver een deftig schrijver, en vroe-
ger ook een heerlijken dichter een deftig poëet. Met
deze deftige zuivering heeft men eene tallooze menigte
der schilderachtigste woorden en zegswijzen prijs gegeven,
en indien de Hollandsche boekentaal dit verlies ooit zal
herstellen, zoo kan zulks alleen gebeuren door een groot
en koen vernuft, hetwelk haar uit de volkstaal, als de
eeuwig wellende moederfontein, weet te laven, te ver-
frisschen en te verrijken.



EUANGELIUMS VAN MATTHEUS. 5

Maar waar, hoor ik, blijft gij dan met uw Friescli,
voor de plegtige en verhevene indrukken der godsdienst,
vooral die door do euangelische verhalen omtrent den
Zaligmaker worden opgewekt? En wat reden hebt gij ,
vraag ik, te onderstellen, dat de taal, waarin zoo vele wet-
ten met hare symbolische voorstellingen en tusschenspelen
geschreven zijn, alleen voor anecdoten en grappige ver-
telsels gemaakt was? De taal van oorlogsmannen en vrij-
heidsbelden, welke wij aan de zijde van Beovulf, of tegen
hem, zien strijden? Bovendien, indien gij meent, dat de
plegtige en verhevene toon van het heldendicht de ware
is, om den toon van een euangelisch verhaal terug te ge-
ven, zijt gij verre van het spoor, en nog verder, wanneer
gij denkt, dat de deftige boekentaal van het Hollandsen
daartoe de meest geschikte is. Gelieft een oogenblik
stil te staan bij de soort van verhevenheid, waardoor de
euangelische verhalen zich kenmerken. Als wij van eenen
verhevenen stijl spreken, dan denken wij aan koningeu
en koninginnen, aan staatsmannen en oorlogshelden, aan
omkeeringen van troonen en volken, aan orkanen en vuur-
spuwende vulkanen; hier echter vertoont zich het ver-
hevene in de taal en de vormen van geringe burger-
lieden, en in die taal moet het bij ons worden terug ge-
geven, of het verliest zijn eigenaardig karakter. Een
gering persoon, dien men hield voor den zoon van een
timmerman, uit een veracht stadje in den achterhoek
des lands; eenige arme visschers, tolbedienden en lie-
den van dien stand volgen hem ; ziet daar de hoofdper-
sonaadjes. Zoo men de bergrede uitzondert, houdt hij
geene redevoeringen, maar spreekt en handelt bij ge-
legenheid van dagelijksclie ontmoetingen in het burgerlijk
leven. En altoos is zijn woord en zijne gelijkenis naar
de vatbaarheid der geringen. Het is waar, de geschie-
denis der laatste dagen en uren zijns levens verheft zich
tot eene tragische hoogte, die in geen heldendicht of
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treurspel van vroegere of latere tijden is overtrofibn, doch
ook hier komt liet verhevene meest uit door den eenvou-
digen en dialectischen stijl, waarin het wordt voorgesteld.
De leerling en vriend van Jezus, die daarin spreekt, zal
zich nimmer een enkel woord tot lof van Jezus, of tot ver-
achting zijner vuige vijanden, laten ontvallen, Hij laat de
zaken spreken voor haar zelve; hij maakt niet de minste
aanspraak op schoonheid van stijl; hij vergroot niet en
hij verkleint niet; hij verhaalt slechts, wat hij gehoord en
gezien heeft, niets meer en niets minder. Hoe ver nu
deze verhaaltrant verschille van den onzen, die niet alleen
zwellend is, maar waarin wij ook dadelijk toonen, voor
welke personen wij partij trekken, zoo is het nog meer
de taal, waar de enangelisten in schrijven. Het zij de
volkstaal in Palestina Syro-Chaldeeuwsch, of een ander
verwaterd Semitisch dialect, geweest zij, de taal, waar de
euangelisten in schreven, of tot ons kwamen, was Grieksch.
Maar welke soort van Grieksch? Het was de Aîexan-
drijnsclie dialect, en die gedacht in het Semitisch, zoo
als b. v. de Grieksclie overzetting van liet Oude Testa--
ment; dus vol Hebraïsmen, en, zoo als men thans zoude
zeggen, een soort van Joodscn-Grieksch, gelijk wij een
Joodseh-Amsterdamscli of Joodsch-Berlijnsch hebben. Pas
nu op die taal de stijve vormen van de taal onzer tegen-
woordige redenaars en dichters toe; laat de euangelisten
spreken in onze deftige boekentaal, en gij kunt verzekerd
zijn, dat zij niet meer spreken (vergeef mij het woord!) gelijk
in hun eigen patois. Ondertusschen is niets eigenaardiger,
dan dat wij, sedert Jezus gedurende zoo vele eeuwen,
door zoo vele millioenen geloovigen, als de Zaligmaker
der wereld is erkend geworden; dat wij, zeg ik, deze per-
sonaadjes, van achter dien nimbus, de deftige en afgemetene
boekentaal, die in het dagelijksche leven niet gebruikt
wordt, maar slechts voor openbare of plegtige gelegen-
heden geldt, in den mond leggen. Wij zouden meenen
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aan de verhevenheid hunner personen, aan Jon ernst en
de plegtigheid van hun onderwijs, te kort te doen, indien
wij hun in de overzetting de zelfde taal leenden als die
zij spraken. Gaat naar Rome en Florence, en ziet hoe
Italies grootste schilders door de zelfde begoocheling ge-
leid zijn. Ziet de meesterstukken van Kafael of Domini-
cino, en gij zult hunne edele bevatting', hunne zuivere
teekening, hunnen grootschen stijl, met één woord, de
heerlijke middelen, door welke zij hun gevoel uitdrukten,
bewonderen; doch ziet gij ze met liet Grieksclie euangelie
in uwe handen, dan zult gij vinden, dat juist in die
grootsche en schitterende voorstellingen alle waarheid ten
eenenmale ontbreekt. Eerst dan zullen wij anders den-
ken , wanneer wij ons de hoofdpersonen der euangelisclio
geschiedenis weten voor te stellen zonder de heilige wolke,
waarin de oudheid en de wereldgeschiedenis van 18 eeu-
wen hen gehuld hebben? Onderstel voor een oogenblik,
dat de zoon van een geringen timmerman, ergens uit
een morsig stadje van den achterhoek, zich in onze hoofd-
steden kwam opwerpen als de leeraar en heiland dei-
wereld; onderstel hem , gevolgd door eenige arme vis-
scherlieden van Urk , of commiesen der belastingen, die
al aanstonds, door hunnen boerschen tongval,, hunne ge-
ringe afkomst verrieden. Verbeeld il de hovelingen, de
lieden van de bonne société; verbeeld a de heeren en
dames onzer salons, als zij zulk eene platte taal hoorden,
met zulke eenvoudige, om niet te zeggen, boersche ver-
gelijkingen . . . . . Neen, zulk een zaligmaker zoude hun
veel te onfatsoenlijk zijn. Nu beweer ik, dat om datgene
uit te drukken , wat onze fatsoenlijke wereld onfatsoenlijk
noemt, het Land-Friesch geschikter is dan de deftige boe-
kentaal van het Nederlandsen. Het euangelie vertalende
in het Nederlandsen, kan men zoo maar niet elk woord,
elke phrasis nemen, welke de volkstaal u aanbiedt; er zijn
eene ontelbare menigte, welke de boekenstijl ten eenen-
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male als plat of onwelvoegelijk verwerpt. Het Priesch
daarintegen heeft geene klove gevestigd tusschen volks-
taal en schrijftaal; wanneer ik in haar vertaal, zijn al
hare woorden de mijne, en al de schatten harer wendin-
gen en spreekwijzen staan mij te dienste. Immers, in
geregelde huisgezinnen en onder eerlijke burgerlieden woïdt
in het dagelijksche leven geene andere taal gebruikt, dan
welke men woord voor woord met aller goedkeuring ter
perse kan leggen. Doe dat nu eens in het Hollandsen,
en verheeld u, zoo gij kunt, het ach en wee, dat er uit
alle bureaux en duizend schoolbanken op zou gaan. Elke
natie drukt haar karakter af in de taal, welke zij ge-
schapen heeft, en daar de Friezen steecis de zelfde plek,
zoo lang de geschiedenis spreekt, hebben bewoond, zonder
door vreemde indringers in hunne taal bewerkt te wor-
den, zoo is de analogie ongestoord gebleven, en dat ka-
rakter blijft zich overal gelijk.

Dit ongetemde volk, alle slaafsche banden verachtende,
wist ook van geene andere banden in de taal te zeggen,
dan welke het instinct der analogie het aanlegde. De natie
even ongeschikt als ongeneigd zijnde om zich te ver-
mommen, zoo noemt hare taal ook alles bij zijnen naam,
uitgezonderd wat een kuisch gehoor kan kwetsen ; want
in den gansenen kring der voortteling is geen enkel deel
of bedrijf, dat zij geenen verbloemden naam geeft. Uit
hei, zelfde beginsel trekt zij de waarheid boven den schijn,
het degelijke boven het voze, het inwendige boven uit-
wendige praal; met één woord, het is eene eerlijke taal.
De landaard is gul, welmeenend, zonder warme betuigin-
gen van vriendschap en liefde, en zoo zingen dan ook
al zijne verklaringen in dit opzigt onder de noot, gelijk
die der Franschen boven de noot. In zijne argeloosheid
is hij nog al te misleiden, maar éénmaal misleid, slaat
zijne welmeenendheid in onherroepelijke verachting over,
die niet scheldt of uitvaart, maar den misleider koel laat



EUANGELIUM8 VAN IIATTHEUS, 0

liggen, of, mogt het zijn, bij eenen enkelen veelbeteeke-
nenden naam noemt, dien nadenk enden wel verstaan. Nu
vraag ik, welke taal zoudt gij weten, beter geschikt om
er de ongekunstelde verhalen van Mattheus, waaruit ons
de eenvoudige opregte waarheidszin tegenademt, in over
te gieten, dan juist het Friesch ? Ik zeg niet, dat het
Friesch de eenige taal daartoe is; integendeel geloof ik,
dat er andere dialecten zijn, die het daarin op zijde
streven. Ik geloof zelfs, dat iemand het ver zoude bren-
gen met het Nederlandsen, wanneer hij zoo veel meester-
schap over de taal voerde als Bilderdijk, Simon Stijl,
of van der Palm, en dan tevens koen genoeg van geest
ware, om ongeijkte woorden in eene vertaling des bijbels
te brengen. Indien van der Palm het niet heeft gedaan,
ligt de schuld geenszins in zijne onbekwaamheid, maar
daarin, dat bij wilde toegeven aan de vooroordeelen van
het deftige volk, dat zijne vertaling lezen moest.

Toen de Friesche vrienden mijnen Mattheus eerst in
handen kregen, waren er velen, die begonnen te mees-
muilen , en in zich zelven zeiden: „ Wat mag tocli dit
„ zijn?" Toen zij echter een paar bladzijden hadden ge-
lezen, was al het vreemde, hetwelk zij vermoed hadden,
verdwenen. Alles was even natuurlijk. Zij lazen het
gansche euangelium af even gemakkelijk als een roman,
en moesten aan het slot erkennen, dat zij den euangelist
in geene vertaling duidelijker of met eigenaardiger woor-
den voorgesteld hadden gevonden. Deze gemakkelijkheid
nu, deze duidelijkheid en dit eigenaardig koloriet, liggen
niet in den overzetter, maar in de taal, welke hij ge-
bruikt heeft. De taal is hier in harmonie met het onder-
werp. De Grieken , met hun fijn en gekuischt schoon-
heidsgevoel, begrepen volkomen de noodzakelijkheid dezer
voorwaarde. Wel verre van de dialecten, waarin hunne
taal verdeeld was, te vernietigen, en een enkelen tongval,
ten koste van al de overige, tot eenige en geijkte boeken-
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taal te verheffen, hielden zij ze in hunnen schoonsteii tijd
allen staande, en schreven in den eenen erotische, in den
anderen bucolische, in den derden lyrische poëzij; niet
uit gril of overeenkomst tusschen de dichters (conven-
tioneel), maar omdat elke dialect zijn eigen æstlietïsch
karakter bezat, hetwelk hem tot het door de natuur
zelve verordende orgaan van deze of gene dichtsoort
maakte.

Ik verbeeld mij dit punt nu nog al tamelijk klaar ge-
maakt te hebben, en evenwel twijfel ik, of mijne lezers
overtuigd zijn. Wij Nederlanders zijn zoo gewoon aan
den leiband van eene spellijst en geijkte spraakkunst te
loopen, dat wij ons op eigene vrije voeten niet veilig
gevoelen; even als de jonge juffers, die dagelijks in een
keurslijf gepend zitten, en, wanneer zij die wurgmacliine
niet aan hebben, dadelijk klagen, dat zij in elkander zak-
ken, en rug noch lenden overeind kunnen houden. Het
is echter ook mogelijk, dat mijne bewijzen niet deugen,
omdat ik een Nederlander ben, en daarom zal ik mijne
lezers voor het laatst aan boord komen met een Duitscher
en een Franschman, wier gezag niemand hunner durft wra-
ken ; het zijn Niebuhr en Paul Louis Courier. — Gij kent
Pope; hij was een groot dichter, zoo groot, dat zelfs
Byron openlijk de vlag voor hem streek. Hij heeft Ho-
merus vertaald. Hoe heldhaftig spreken en handelen daar
du personaadjes niet! En alles zuiver Engelsen en gladde
versificatie; wat wilt gij meer? Ondertusschen is er van
den geest des ouden Homerus niets meer over; het is de
vertaler, en niet het origineel, wat daar spreekt. Hoort
eens, wat Niebuhr, in een gesprek met zijnen vriend Lie-
ber, op dit onderwerp zegt: — „ What wisdom there is
„ in Homer! Witli a few omissions it is the very book
„ for children. I know of no history , except Kobinson
„ Crusoe, which fascinates a child so much as Homer.
„ It is all natural, simple, and capable of being under-
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,, stood by a child. And tlien, how well does he not
„ préparé for all the knowledge of antiquity, without
„ which we can not now get along! How many thous»
jj and things and sayings does the child not understaná
„ at once by knowing that great poem! The wliole
„ Odyssey is the finest story for a child. Have you
„ ever read Pope's Odyssey? [I answered in the negative.J
„ Well 3 he replied, you must read some parts of it
„ at least; it is a rediculous thing, as bad as the French
„ heroes of Greece in periwigs. There is not a breath
„ of antiquity in Pope's translation. He might have chao-
„ ged as much as he liked and called it a reproduction ;
„ but to strip it of its spirit of antiquity, was giving us
„ a corpse instead of a living being. It is a small thing,,
„ How totally different is the manner in wliich the German
„ Voss has handled the subject! He shows at once that
„ he knows and feels the poem is antique, and he means
„ to leave it so. Voss's translation might certainly be im-
„ proved in varions parts, but he has made Homer a
„ German work now read by every one: he has done a
„ great thing."

Wat nu de soort van taal in het bijzonder betreft,
waardoor men de eenvoud der oudheid behoort uit te
drukken, daarover heeft Courier zich zeer duidelijk ver-
klaard. Zonder hem voor een zeer groot criticus in het
verbeteren van bedorvene plaatsen te houden (en hoe velen
zijn er zoo in Europa ?), zoo was hij toch diep doorge-
drongen in den geest der oudheid in het algemeen, en
in het kenmerkend karakter van' eiken Griekschen schrij-
ver in het bijzonder. Memand heeft ook den smaak der
ouden met gelukkiger gevolg op zijn Fransch toegepast
dan Courier, en hij is de eenigste, die omstreeks 1820
het regt had om te zeggen, zonder dat iemand hem tegen-
sprak, dat er onder 30 millioen Franschen geen drie wa-
ren, die goed Fransch konden schrijven. Nu , die Cou-
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rier heeft eenige brokstukken van den ouden Herodotus
vertaald, en in de voorrede onder anderen ook deze merk-
waardige woorden laten hooren:

„ Cette rage d'ennoblir ce jargon, ce ton de cour, in-
„ fectant Ie théatre et Ia litterature sous Louis XIV et
„ depuis, gâtèrent d'excellents esprits, et sont encore cause
„ qu'on se moque de nous avec juste raison. Les étran-
„ gers crèvent de rire quand ils voient dans nos trage-
„ dies Ie seigneur Agamemnon et Ie seigneur Achille,
„ qui lui demande raison aux yeux de tous les Grecs;
„ et Ie seigneur Oreste brulant de tant de feux pour ma-
„ dame sa cousine. L'imitation de la cour est la peste
„ du gout aussi bien que des moeurs. Un language si
„ poli, adopté par tous ceux qui chez nous se sont melés
„ de traduire les anciens, a fait qu'aucun ancien n'est
„ traduit, à vrai dire, et qu'on n'a presque point de yer-
„ sions, qui gardent quelques traits du texte original.
„ Une copie de 1'antique, en quelque genre que ce soit,
„ est peut-être encore à faire. La chose passé pour dif-
„ ficile, à tel point que plusieurs la tiennent impossible.
„ II y a des gens persuadés, que Ie style ne se traduit
„ pas, ni ne se copie d'un tableau. Ce que j'en puis
„ dire, c'est qu'ayant reflechi" là-dessus, aidé de quelque
„ experience, j'ai trouvé cela vrai jusqu'à un certain point.
„ On ne fera jamais sans doute une traduction tellement
,, exacte et fidele, qu'elle puisse en tout tenir lieu de
„ 1'original, et qu'il devienne indifferent de lire Ie texte
„ ou la version. Dans un pareil travail ce serait la per-
„ fection, qui ne se peut non plus atteindre en cela
„ qu'en toute autre chose; mais on en approche beau-
„ coup, surtout lorsque 1'auteur a, comme celui-ci, un
„ caractère à lui, quoique veritablement si naif et si
„ simple, qu'en ce sens il est moins imitable qu'un autre.
„ Par malheur, il n'a eu longtemps pour interpretes
„ que des gens tout à fait de la bonne compagnie,
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„ des académiciens, gens pensant noblement et s'expri-
„ mant de même, qui avec leurs idees de beau monde
„ et de savoir vivre, ne pouvaient goûter ni sentir, encore
„ moins représenter Ie style d'Herodote. Aussi n'y ont
„ ils pas songé. Un homme separé des hautes classes,
„ un homme du peuple, un paysan sachant Ie Grec
„ et Ie Francais, y pourra réussir si la chose est faisable;
„ c'est ce qui m'a decidé à entreprendre ceci, où j'em-
„ ploie, comme on va voir, non la langue courtisanesque,
„ pour user de ce mot Italien, mais celle des gens arec
„ qui je travaille à mes champs, laquelle se trouve quasi
„ toute dans la Fontaine; langue plus savante que celle
„ de 1'Académie, et, comme j'ai dit, beaucoup plus Grecque.
„ On s'en convaincra en voyant, si on prend la peine de
„ comparer ma version au texte, combien j'ai traduit de
„ passages littéralement mot à mot, qui ne se peuvent
„ rendre que par des circonlocutions sans fin dans Ie
„ dialecte Académique (1)."

Nu, wat Courier hier zegt van de boeren, met welke
hij zijne wijngaarden en bosschen bearbeidde, ten opzigtè
van Herodotus, het zelfde zeg ik van mijne Friesche
boeren ten aanzien van Mattheus. Juist zoo als ik met
mijne boeren spreek, volkomen in de zelfde woorden, met
de zelfde zegswijzen, laat ik Mattheus zijn euangelium
verhalen, en ik geloof, dat ik nader aan het eenvoudig
en argeloos karakter van zijnen schrijftrant ben, dan de
deftigste vertaling, die ooit in het Nederlandsen is ver-
schenen. — Wat Courier verder beweert van de Aca-

(1) Zie hier nog eene andere plaats van Courier, die de zelfde strek-
king heeft. Hij schrijft aan Lamberti: „ Assez de gens feront des notes
„ et même de bonnes notes; mais qui saura rendre dans nos langues
„ modernes les beautés de 1'antique? Il faut pour cela les sentir d'abord,
,, c'est a dire avoir dn gout, et puis entendre les textes, et puis savoir
„ sa propre langue; trois choses rares separement, mais qni ne se trou-
„ vent presque jamais unies." Oeuvrcs complètes de Paul Louis Cou-
rier, Paris 1839 , p. 190 , 306.
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démieiens ten aanzien van Herodotus, geldt ook van de
meeste godgeleerden ten opzigte van den bijbel. De
theologen hebben zich het uitsluitend regt aangematigd,
om den bijbel te vertalen; dat is hun domein, meenen
de lieeren, en de goede gemeente heeft dat regt erkend
en gehuldigd. Maar is dat regt daarom ook gegrond?
Dit regt zoude gegrond zijn, indien zij de eenigsfe wa-
ren, die in het bijzonder karakter van een schrijver drin-
gen, hem gevoelen en kennen konden; doch wie zou die
stelling durven verdedigen? Er is in de studie der
theologie een wetenschappelijk en onwetenschappelijk deel;
tot de wetenschap behooren de studie der Oostersclie
talen, inzonderheid van het Hebreeuwsch; de studie
van het Griekscli, het Alexaiidrijnsch en Hellenistisch
Grrieksch; de Oostersche, Grieksche en Romeinsche anti-
quiteiten en de oude geographie; eindelijk, de geschie-
denis; wat niet tot de wetenschap behoort, doch den
naam van wetenschap heeft geusurpeerd, is het systema
ilieologicums waarmede het gros der theologen zich, ten
koste der moeijelijke wetenschap, voornamelijk heeft bezig
gehouden. Van achter dat systema, als door eenen ge-
kleurden bril, lezen en vertalen zij den bijbel in dier
voege, dat de leerstukken van hun systema er door be-
vestigd, en die hunner tegenstanders er door bestreden
worden. Zelfs hebben de vroegste theologen er niet voor
terug gedeinsd, om in den Griekschen tekst lappen te
stoppen, die een zeker door hun geloofd leerstuk (b. v.
de drieëenheid) een nieuw bijbelsch gezag moesten bijzetten.
Waar is nu de waarborg voor onpartijdigheid? Waar
is de fijne, door de studie der Romeinsche en Grieksche
modellen geoefende en gereinigde smaak, om in het ka-
rakter van eiken schrijver, in den gang en de kleur van
zijnen stijl, door te dringen? Waar kan die smaak zijn
onder mannen, die bij het eeuwig modelleren en remodel-
leren van, hun aangevochten systema, aan het kloven van
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één haar in twintig andere haartjes, hunne edelste krach-
ten, hunnen schoonsten levenstijd besteed hebben? En wie
hunner is, ik zeg niet volkomen, maar slechts eenigzins
op de hoogte der taal, waarin de overzetting gewaagd
wordt, om uit een aantal van schijnbare synonymen,
juist dat eenige woord, die eenige phrasis of redewending,
te kiezen, die zonder omschrijving het allernaast aan het
oorspronkelijke beantwoordt? Ieder gevoelt immers, dat
een gezelschap van bijbelvertalers, hetwelk aan deze voor-
waarden voldoen zal, bij uitsluiting bestaan moet uit de
voortreffelijkste literatoren van beroep, die van geen sys~
tema theologicum weten te zeggen, en voor welken het
dus gansch onverschillig is, tot welke uitkomsten hunne
vertaling voor de dogmatiek leiden mag. Wat mij zel-
ven betreft, ik kan, mag en wil niet oordeelen, of ik de
noodige kennis van eenen euangelievertaler bezit; maar
als eerlijk man durf ik verklaren, dat mij sedert jaren
en jaren het laatste paragraafje van mijn systema theolo-
gicum glad vergeten is.

Ik heb mij dus voorgesteld Mattheus te vertalen
op geene andere wijze, dan ik eiken anderen schrijver
TOude vertaald hebben. De betrekking van den hoofd-
persoon tot de godsdienstige overtuiging van een aanzien-
lijk deel des menschdoms heb ik geheel buiten de reke-
ning gelaten, en ik heb dus gemeend Mattheus in de
overbrenging aan geene andere regelen te moeten onder-
werpen, dan Herodotus of Plutarchus. In het korte
woord, dat de vertaling vooraf gaat, heb ik den lezer
gewaarschuwd, dat ik den gewonen tekst, die ten grond-
slag der evangelie-overzettingen van de 17de en 18de
eeuw lag, zooveel mogelijk volgde; echter met dien ver-
stande , dat de meeste valsche lezingen, door dien tekst
gehuldigd, met cursieve letteren zijn aangewezen. Onder
dat rubriek heb ik geene andere opgenomen, dan die als
ingeschovene lappen algemeen erkend zijn. Somtijds echter
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heb ik mij in dit opzigt vergist, b. v. X X V I : 2 8 , ii
nye forboun, het nieuwe verbond, waar nieuw, xxivyç,
een lap is, en nye dus cursief moet worden gelezen. Om
gekeerd is nye, vs. 29, echt. Eenmaal schoof ik mis-
schien een lap van mijn eigen hoofd in den tekst; het
is X X V I : 1 3 , dizze blîde boátscip f en my; ik herinner
mij niet f en my, mine, „ mijne," ergens ontmoet te heb-
ben, of het moest in de Syrische overzetting zijn. Fen
my is ook overtollig, omdat dizze de aanwijzing reeds doet.

Er zijn ook plaatsen, waar ik niets uit kon werpen,
en dus het cursief niet te pas kwam, omdat er geen lap
ingeschoven, maar een later voor een vroeger en beter
woord opgenomen is. Daartoe behoort misschien V, v. 30,
dat dyn hiele liohem yn di geënna wyd wirdt, St. Öv. uw
geheel lichaem in de helle geworpen worde. De ware
lezing schijnt niet /3A.*jôî?, geworpen worde, maar ánitây,
kome, afga, te zijn.

Zoo ook V I I I : 31, stjoer uws, St. Ov. laet ons toe dat
ivij varen. De ware lezing is weder niet èTriVpê̂ civ .jpSV
àitih&iïv, maar ánóçuhov npxç.

Onze overzetters vertalen I X : 8, ibotvfAXffotv, hebben
haer verwondert; de ware lezing is î<po(à$ti<rav, door mij
vertaald uwt it fjild dein.

De gewone tekst heeft I X : 36 , iKKthv^w »«« ippi/A-
fAêvo», door de onzen vertaald vermoeyt ende verstroyt. De
ware lezing is 'tGMhpivoi x.où êp'p.pfMvo., door mij vertaald
pleage waerden ind forscowelingen wierne. Het Gr. <rx,vKKw
is eigenlijk, ik vil, ik haal iemand liet vel over den nek,
ik maak hem naakt en arm, ik zuig hem uit en plaag
hem. Schillen geldt in onze Saksische provinciën ook
voor „ villen," blijkens rood-schiller, de stads-viller. Dit
woord ffx.uh.huv nu las ook Ulphilas, en hij vertaalt het
afdauidai, van het verbum af-daujan. Wat is daujan ?
liet is ons „ doen." Men kende het derivaat deds in
ga-deds, handeling; missa-deds, misdaad; vaila-deds, wel-
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daad, vai-dedja, misdadiger, maar men had het verwante
verbum in daujan, dat voor een derivaat van divan, stu-
pere, doorging, over het hoofd gezien. Daujan heeft
den zelfden vorm als taujan (Nederl. touwen, bereiden),
hetwelk ons doen in de meeste beteekenissen vertegen-
woordigt. Af daujan is dus afdoen, en afdoen is in het
Nederlandsen „ villen." 81a op maar Plantijn, „ Een
„ schaep afdoen. Escorcher vne brebis. Excoriare vel
„ deglubere ovem." Kiliaen, „ Afdoen, j . villen, glubere,
„ deglubere." Teuthonista, p. 76, „ Afdoen, eyn inynsch to
doden, trucidare, dimembrare, carnificare." Wij zeggen
nog in dien zin een schaap afmaken, d. i. slagten, doo-
den. Ulphilas schijnt dus exvKtew 'woordelijk met af-
daujan vertaald te hebben, welk verbum misschien als
ons villen, en der Pranschen écorcher, de beteekenis had
van uitkleeden, plunderen en plagen. Ik weet niet in
welk verband deds tot daujan staat, even weinig of de
Gothen oudtijds een duan (of dujan) en didan, facere,
hadden; maar in allen gevalle is het een onregelmatig
verbum, van wiens conjugatie niemand rekenschap kaij
geven. Het is even weinig bekend, in welk verband het
NL pf. deed, p.p. gedaan tot doe en doen, of het
Ags. pf. dyde p.p. gedôn. tot præs. ie dô, he deth,
staat, als waarin dêds tot daujan is. Het Land-Friescli
heeft in 1 pers. præs. twee vormen, ik dwân en ik doch,
ago; in den 2den en 3den persoon slechts éénen vorm,
dou dbchste, hi docht; en in de 3 personen van het plu-
ralis weder de twee vormen wi, jimme, hja dioane en
dbgge. Ik haal dit slechts aan , om te bewijzen, dat alle
regelmatige afleiding nit de verwarde elementen, die van
dit verbum tot ons kwamen, ophoudt. Dat daujan, als zijnde
vervangen door taujan, nergens in het Gothisch voorkomt
dan in af daujan, en in het freq. us-daudjan, b.evlijtigen;
of dat doen in het IJslandsch geheel niet bestaat, terwijl
het Friesch, Angelsaksisch, Saxisch, Alamannisch en alle

IY. N. E, 2
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latere talen, die er uit vloeijen, doen ieder oogenblik ge-
bruiken, is nog eene onregelmatigheid te meer. Voor infin.
dwân, doen, kunnen de Land-Friezen niet zeggen dbgge;
doch ook in den infinit. zeggen de Strand-Friezen van Rie-
sum dugen (2) en düjen, met apocope der n, duge en duje;
geheel in den ouden vorm hersteld, was het zeker dugan,
dujan, en op zijn Gothisch geguneerd daujan. Tegen
den gewonen vorm As. Agl. duan staat mijns wetens,
schoon een wijd en zijd om zich heen grijpend Germaansch
verbum, in het Grieksch niets over, of het moest êug.y,
offeren, zijn, hetwelk de Grieken ook door fé(siv, doen,
handelen, uitdrukken, zeggende Homerus pé£!s.v 6ew, eenen
God offeren, en de Latijnen facere, doen, offeren.

GongelstoMen, X : 10, in het meervoud als páfiiovç. Uit
de verdachte lezing fájiàov hebben onze overzetters staf.

Dit zijn eenige proefjes van de betere lezingen, die
door mij gevolgd zijn. Ik zal nu ook eenige staaltjes
geven van min naauwkeurige overzettingen uit de Staten-
vertaling, welke ik heb pogen te ontwijken.

TOT6 «cfJiV'v «t/Tov, toen liet hij hem begaan, vertalen
de onzen, Doe Het hy van hem af; ik vertaal ( I I I : 15)
Do stie hy it Mm ta.

Soo wie een vrouwe aensiet om deselve te begeeren. die
heeft air ede overspel in syn herte met liaer gedaen, V : 28,
eerst vertalen zij deselve en dan haar. Men klaagt dik-
wijls en te regt over dat deselve, als een germanisme,
doch uit Luther hebben onze vertalers liet hier niet: want
op beide plaatsen gebruikt hij ihr.

Wanneer men de duizende plaatsen, waar het woorde-
ken ende in den bijbel voorkomt, gadeslaat, zoude iemand
alligt op het denkbeeld komen, dat woordelijke overzet-
ters als de Nederlandsche daartoe gedwongen zijn, omdat
zij het paralelle woord in het oorspronkelijke aantroffen.

(2) Bendsen , Norâfriesischc Spraehe, 28.8.
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Dit is nu het geval niet; zij zijn letterlijk op dat woordje
verliefd geweest, en hebben het in den tekst geschoven,
waar liet te pas en niet te pas kwam, j a , somtijds ge-
heel verkeerd was. In vier digt op elkander volgende
plaatsen vinden wij er voorbeelden van. V I I I : 12, o/ Je
uîol rîjç /BasinAeiW , „ de zonen daartegen des koningrijks,"
of „ terwijl de zonen des koningrijks," waar onze over-
zetters ende de hinderen des koningrijks. V : 16, ó^/it&ç
£i êv<jf*év»î?, „ toen het al laat, geworden was," waarvoor
onze overzetters „ ende als het laet geworden was."
Vs. 18 , úèv è\ o 'itjffoSç, „ Jezus nu ziende," onze over-
zetters „ ende Jesus vele scharen siende." Vs. 27, o!
êl ûwôpûJTro. êô«u(*oc<r<j», 5, de menschen nu stonden ver-
„ baasd,'' onze overzetters „ ende de menschen verwon-
„ derden haer," en zoo op honderden plaatsen in den
bijbel meer. Zelfs het woordje x,al beteekent niet altijd
ende. Die lust heeft kan op de genoemde en vele andere
plaatsen zien, hoe ik mij voor dien misslag gewacht heb.

Over het algemeen ontbrak den Nederlandschen vertalers
van dit euangelium de geest der onderscheiding 3 die in
het vatten van den zin eens schrijvers onmisbaar is. Do
woorden, HM} zi^xç tà fpssTsujWi&Ti» <&vroy, vertolken zij
„ ende syne krijghsheyren sendende," even of de koning
een paarmaai îionderd duizend man liet oprukkens om een
paar honderd oproerige onderdanen te dooden, en de plaats
hunner inwoning te verbranden. Waarschijnlijk bedoelde
de euangelist de lijfwachten van een Oostersch monarch,
als die gewoonlijk tot groote wraakoefeningen door den
koning afgevaardigd worden. De Syrische overzette?
spreekt van „ dienaars," en ik heb vertaald: De kening
[dit heárrendè\ ivaerd lilk, ind het zyn lyfwacht stjoerd.
Dit hoorende is een lap. X X I I : 7.

Verder X I I : 44, tf£<r#p&>f/iáw, onze overzetters, met le-
senien gekeert. Zoude men niet meenen, dat het een paar-
denstal gold? Ondertusschen het is eene woning, dje
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schoon gemaakt en opgesierd is ; „ aangeveegd" is het
woord eigenlijk. In mijne vertaling scjin makke ind op-
pronke. In de vorige plaats vertaalde Luther çfoiTîvpaT»
door heere, hetwelk onze overzetters gingen uitbreiden
tot krijgsheiren. En czts^aykioi, deze plaats vertaalde
Luther gekehrt, en ook dit haalden zij uit tot met bese-
men gekeert.

In de parabel der vijf wijze en vijf dwaze maagden
( X X V : 4) lezen wij, dat de maagden, behalve de lampen,
ook olie Iv TOÏV áyyiioiç medenamen. Ik vertaal yn di
snippen, in hare oliekannetjes, maar onze overzetters laten
die maagden vaten met olie sjouwen. Dit verraadt ge-
brek aan tact en tevens aan taalkennis, dewijl olyyiTov,
wel verre van alleen op (groote) vaten toepasselijk te
zijn, ook bloedvaten betreft, en in zamenstelling de -hul-
sels en peulen van de zaden der planten bij Theophrastus;
want in de composita ziet men dikwerf de oudste be-
teekenissen bewaard. In de oude taal had vat echter ook
eene veel ruimere beteekenis dan tegenwoordig en ten
tijde der bijbel vertaling. Niet slechts op groote vaten,
ook op het kleinste kruikje werd het toegepast, of wat
maar diende om er iets in te besluiten. Zoo vinden wij
in het Angelsaksisch glæsfœt, beker van glas; husel-fœt,
een altaarflesch voor gewijde olie; leoht-fœt, kandelaar
of lantaarn; ban-fœt (been-vat) het menschelijk ligchaam,
Anl. vat, idem, Behalve voor groot vaatwerk, heeft
het Miclden-Hoogduitsch ook balsernvaz, balsemkruikje;
hamvaz, matula; lampenvaz, lamp; licMvaz, lamp, lan-
taarn; ölevaz, oliekruik, olielamp; rouch-vaz, reukvat;
stenke-vaz, reukfleschje; boven andere insluitingen, waar-
voor wij nooit vat gebruiken, zoo als bienvaz, bijen-
korf; briefvaz, brieventas; helmvaz, galea; redevaz, zeef
(reden, schudden); swertvaz, schede van het zwaard. Het
is in het doel der tulen, om ieder woord meer en meer
tot bijzondere beteekenissen af te zonderen, en zoo was
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dan ook ten tijde van Kiliaen reeds, dat is omtrent eene
eeuw voor onze bijbelvertaling, vat gekomen tot de be-
teekenis van een groot gekuipt vat. Kiliaen zegt bij vat,
,, Nomen vat adeo est generale , ut etiam de templo ,
„ domo, navi et omni eo, quod aliquid capit, dicatur."
Hij spreekt daar van het oud-Nederlandsch; want de voor-
beelden , welke hij aanhaalt van de taal zijns tijds, ver-
schillen in beteekenis niet veel van de onze, b. v. vat
hoorns, j . twee veertelen; vat wijns, j . ses amen. Vat in
aridis, j . twee dusend pont; vat-binder, kuiper. Ook zegt
hij voor een oliekan of kannetje niet olie-vat, maar olie-
kruik. Het kuipen, d. i. het maken van vaten uit houten
staven, die door hoepels vereenigd zijn, pasten de ouden
als wij niet alleen op grooter vaatwerk, als vaten, tobben
en emmers toe, maar zelfs op bekers. Het Zwolscli
kabinet van Oudheden bezit een fraai exemplaar, waar
uit de heer van zeker adelijk goed de monniken jaar-
lijks op bier moest onthalen, en wel tot eene hoeveelheid
die dien beker vulde. Overigens noemden ze biker een
zekere maat voor honig, wijn en dergelijken. In het
brokstuk der inkomsten-rol van het stift Essen leest men:
Van Drene te usere herano misso tian embar Jionegas. Te

pingoston sivondon halvon ernber honegas endi ahiodocli bikera
endi uiar crukon, tien emmers honig. Te Pïnxter zevende-
half emmer honig, en tachtig bekers (honig), en vier
kruiken (honig); waaruit blijkt, dat de beker grooter was
dan de kruik. Ik geloof niet, dat *mijn brave vriend
Schmeller bikera honegas verstond ; hij vertaalt immers
(Heliand, II , 13a) poaula meilis, even of men ze dronk!
Bikar beteekent hier alleen de maat, even als ember,
emmer. De beker diende zelfs als graanmaat. In de oor-
konden van Korfei luidt het, 1106—1128, X calices de
siligine ad seminandum, tien bekers rogge om te zaaijen,

. waar calices de letterlijke vertaling is van bikera. Denk-
maler. Dorow, I, 1, 39, 60. — Overigens laten de over-
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zetters van 1 Samnel X , 22, Saul zich verschuilen tus-
schen de vaten, waardoor zij zeker geene oliekannetjes
verstaan hebben, terwijl de vertaler van Jesaiah X X I I :
24 , bekers en flesschen kleyne vaten noemt, en met vaten
der bekers en vaten der flesschen slechts een hebraismus
woordelijk overzet. Overigens hebben wij van de oude
algemeene beteekenis nog eenige voorbeelden over in de
composita, als zout-vat, wierook-vat en oos-vat.

De scharen hadden bij haar kreupelen, blinden, stom-
men , lammen, en die rampzaligen wierpen se voor de
voeten van Jezus, zeggen onze overzetters; maar wie werpt
of smijt nu de kranken voor de voeten van den genees-
heer? X V : 30. Is dit ook omdat Luther vertaalt war-
f en sie Jesu vor die fûsset Mij dunkt dat zij, die belang
stellen in de genezing der kranken, hen ook wel voor
de voeten des Heilands nedergelegd en niet geworpen
hebben.

De woorden eWy^cAoy en sn.a.nè«Ki^ia, valstrik en ver-
leiden tot zonde, vertalen de onzen als de Hoogduitschers
(XVII I : 6, 7 , 8, 9 , en vele andere plaatsen) door er-
gernis en ergeren, Hd. ärgernisz, ärgeren. Ik kan niet be-
oordeelen, of dit de ware beteekenis der Grieksche woorden
In 1620 geweest zij; zeker is zij het niet in 1860. Eene
ergernis is bij ons een aanstoot, waardoor wij verstoord
en verontwaardigd zijn over de laagheid of onwelvoege-
li|!:lieid van hetgeen wij zien of hooren. De brave ergert
zich, dat deftige huichelaars in Nederland dikwerf den voor-
rang hebben. Ik vertaal het woord strukelblok.

Het verbum tantnoca ( X V I I I : 4) vertalen de onzen
vernederen. Dat is ook de algemeene beteekenis, maar
het is niet, waar het op aankomt, de schakering dier
beteekenis, namelijk zich demoedig aanstellen, Daarom
vertaal ik hwa Mm dimmen deljouwt. Een lief kind ver-
Sedert zich niet, maar het is bloode, demoedig en gezeg-
gelijk.
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Ovrus ovfc «cr̂ ycr<»'i*ê vertalen de Hd.3 X X V I : 40, ken-
nel ihr denn nicht eine stunde wit mir wachenf door onze
overzetters gevolgd met, En hondt ghy dan niet een uyre
mei my waken? Het is goed vertaald; maar wij vertalen
het nog beter, als wij OUTW; woordelijk terug geven, Zoo
kunt gy dan niet een uur nut my waleen? Lfr. Sa kenne
jimme den naet ién inkel uwre mei my weitse?

Er zijn vele voorbeelden, dat men door eene woordelijke
vertaling geheel den tint der phrasis in het Nederlandsen
en Friesch kan terug geven. Bij voorbeeld X V : 2 6 ,
ov'K <V» xoAov, wat Lutlier met gevoel vertaalt, omdat hij
het woordelijk vertaalt: Es ist nicht fein dasz man den
Mndern ihr brodt nehme und werfe es vor die liunde; Lfr.
It is naet moai om it hréa f en 'e bern to nirnmen ind wye
it foár di hontsjes: want zoo wil ik dat er in mijne ver-
taling gelezen worde. De Hollanders kunnen daarvoor
zeggen het is niet fraai; onze overzetters zeggen hier het
is niet betamelijk, hetwelk zeker eene zeer deftige verta-
ling is, maar waardoor het natuurlijke en populaire in
den toon van Jezus verloren gaat.

Zoo ook X V I I : 4 , îcvpis, XMÁOV IITT.V ^VI»? WJÊ uvai,
Herr, hier ist gut seyn, onze vert. woordelijk, lieere, 't is
goed dat wij hier zijn, waardoor men echter gewoonlijk
aanduidt het geluk van onder dak te wezen, als er buiten
een donderbui woedt of zware regen valt. In de schoone
populaire uitdrukking van Luther is Petrus verrukt van
zich te vinden aan eene plaats, die door de tegenwoor-
digheid van drie der grootste profeten Gods verheerlijkt
wordt. Het Friesch kan xaKÓv woordelijk door scoan terug
geven, dat er juist de kracht van in deze plaats uitdrukt.

Mattheus, of de vertaler van Mattheus, schrijft in de
volkstaal, die zich nooit met onze grammaticale onder-
scheidingen inlaat, en dikwerf aan het verband en het
gezond verstand der lezers de onderscheiding overlaat.
In dat geval kan en mag de getrouwe vertaler dikwerf
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ook niét onderscheiden. Wanneer er bij voorbeeld staat
(XIV: 20): sy aten alle ende wierden versadight ende sy
namen op het overschot der broeken, zou men ligt denken,
dat zij, die aten, ook de brokken opnamen; ondertusschen
waren het de apostelen, die de brokken opnamen, gelijk
blijkt uit X V I : 9. In dat geval kan ik niet zetten, ende
de apostelen namen op; want dan zoude ik van vertaler
een uitlegger worden: daarom vertaal ik dan ook, ind
di oerscettene brokken, tolef huórren-fol, namen hja wei.

Zij die het Hollandsen of eenig ander naauw verwant
dialect van het Friesch goed kennen, laten zich in def-
tigen stijl, of dien zij voor deftig althans houden, ligt
verleiden, om in het Friesch vreemdelingen binnen te
sluiken. Zoo zal men mij misschien vragen, waarom hebt
gij (VI I : 9) «vôpft>7W vertaald man , en niet minsee? hwat
man is onder jimnie, St. vert. ivat mensche isser onder u f
De reden is, dat di minsee den mensen in het algemeen,
en it minsee (dus onzijdig) de vrouw beduidt, van welke
gesproken is. Hwat minsee kan beiden beduiden, en om
duidelijk te zijn neem ik man. Minsee is het subject, dat
bepaald wordt door het prædicaat man, frou, om het
onderscheid der kunne aan te wijzen in de twee woorden
man-minsce, frou-minsce, in het gebruik verkort tot mam-,
misce, frómmisce, man, vrouw.

De ongezuurde brooden ( X X V I : 17) heb ik oen- of
unriisde boalen vertaald; breaden, breaën, kon ik niet
zeggen, omdat bréa roggenbrood is, en boale wittebrood;
zoo naauw luistert eene goede vertaling. Het roggen-
brood was het gewone en algemeene brood der oude
Friezen, en het was slechts op feesten van kraambezoek,
begrafenismaal, bruiloft, kermis en dergelijke, dat witte-
brood genuttigd werd. Wanneer men dus sprak van bréad,
brood, was het stilzwijgend roggenbrood. Het wittebrood
noemden de Nederlanders ook wel heerenbrood, omdat het
dagelijks alleen kwam op de tafels der rijken. Onder
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de regeering van Elisabetli was roggenbrood ook Engelands
algemeen volksvoedsel, en van daar die menigte plaats-
namen, die aan den in dat rijk wijd en zijd verspreiden
roggebouw ontleend zijn, b. v. Rye, Mye-gate, Rye-hill
en dergelijken. Doch daar de lords en ladies wittebrood
aten, heeft de in den geringsten Engelschman ingescha-
pene ijdelheid om voor lord te spelen, ten gevolge gehad,
dat de burgertjes en boeren eerst wittebrood bij hun rog-
genbrood aten, en, al meer en meer in het fatsoen rij-
zende, eindelijk het roggenbrood geheel staan lieten, en
het wittebrood tot het algemeene volksvoedsel van Enge-
land verhieven. Wanneer de gemeene kaaikerels van
Londen thans onze zeelieden op de Theems roggen-
brood zien eten, trekken deze milords voor den Dutch-
man de neus op, en vragen hem spottende, Boy, do you
eat horsebread? Nu eenige jaren geleden bezocht ik de
overdekte korenbeurs te Londen, en zag daar alle mo-
gelijke granen te koop gesteld, alleen de rogge niet.

Gelijk met bréad zoo is het ook met wille. Ik vertaal
V I : 10, dyn sin wirde dien; ik kan niet zeggen wille,
dat vreugde is. De drift, het verlangen en het vermaak
verwekken den wil, en omgekeerd. De zin van lust en
drift had wille ook bij de oude Engelsche schrijvers; b. v.
Arthur and Merlin, p. 30:

Al his wille don Mm sche lef e,
And, it toas aperceiued skete.

Zij liet hem al zijne lust boeten, en het werd spoedig bemerkt.
Het woord ávaitiGîïv, X V : 35 , beteekent eigenlijk

achterovervallen, op de zijde nederliggen aan de eettafel,
en het is dus zeer gepast voor eene uitnoodiging aan
het volk, om zich langs den grond neder te vleijen tot
den maaltijd der brooden. Ik gebruik del-falle , eigenlijk
nedervallen, omdat dit de gewone formule van den man
des huizes is, om iemand, die hem bezoekt, een stoel aan
te bieden; Fal del mar! zegt hij dan, „ Zet u neder."
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Tot een staaltje, hoe de kortheid of langheid der vokaal
in het Friesch dikwerf over de beteekenis beslist, kan
dienen het verbum sîket, zoekt (VI I : 8), want schrijft
men sîket, dan is het „ ademt."

Het woord tólgærders (V: 46) is mij ontkomen. Tollen
zijn gelden, welke men heft van reizigers bij het over-
trekken van bruggen, het doortrekken van weghekken,
sluitboomen enz., iolgœrder is de man, die aangesteld is,
om die tollen te ontvangen. Zulke zijn echter niet de
TêA.wv«<, van welke Jezus spreekt. Deze inden de lands-
belastingen, of zagen toe dat er niet gesmokkeld werd;
zulke commiesen noemen de Friezen opsichters.

Steeds heb ik gepoogd, behoudens uitdrukking der ware
beteekenis, het Friesche woord zoo na mogelijk aan het
Grieksche te brengen. Zoo vertaalt Luther ( X X I I : 34):
Da aber die Pharisäer höreten, das er den Sadducœern
das maul gestopfet hatte, door de onzen gevolgd .net
dat liy den Sadduceen den mond gestopt hadde. Ik heb
den mond gesnoerd; Lfr. dat hy di Sadducieuwen di muwle
snuórre Me, omdat het Grieksche woord <p.poa) muilban-
den is, hetwelk niet gebeurt door den mond te stoppen,
maar te snoeren. Den mond stoppen en snoeren is beide
goed Nederlandsen. Om in de figuur te blijven bezigt
Luther met veel tact het populaire maul, maar muil kan
de Nederlander in dien zin niet gebruiken.

In X I I I , 27 , staat olzoènnrórnç, door de onzen woor-
delijk en uitstekend lomp vertaald de heer des hui/ses, het-
welk deftige schooltaal is; Luther daarentegen zeer goed
hausvater. Ik vertaal huwsman , de geëerde titel van een
Frieschen boer. Ook bij de Nederlanders gold dit woord
oudtijds als een Friesch element. Kiliaen, huysman, pater
familias, maritus, agricola. Het Grieksche ofaov Stticèxviç,
bij het verval der Græciteit oiKo^îimórti;, zoo als hier,
woordelijk vertaald huisheer, Lfr. huwsheer, zoude niets
meer beduiden dan eigenaar des huizes. Jouke is myn
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huwsheer, ik woon in het huis van Jouke, die het mij
verhuurt. Bij Hooft en anderen hoort men veel van
huislieden, boeren, plattelandbewoners, spreken. Huwsman
daartegen is de bewoner oener landhoeye en bebouwer
der daaronder behoorende landerijen.

n£piAU7Toç ( X X V I : 38) vertaal ik woordelijk oerdroa-
wich (meer dan droevig). Gijsbert gebruikt dit woord ,
en ook de St. vertalers hadden kunnen zeggen overdroevig;
maar plat of deftig, zoo gij wilt, zetten zij geheel droevig,
Kiliaen, ouer-droeue, pertristis. Dit pertristis staat over
tegen door droevig, Lfr. throchdroawich, idem. Luther zegt
alleen betrübt, volgende het tristis der vulgata.

Ik wier siik, ind jimme hawwe op my tasjoen ( X X V :
36), is eene woordelijke vertaling van iirtffi/á'fyaœbi. De
onzen ghy hebt my besocht; in allen gevalle dan, om op
den kranke toe te zien, hem hulp te bieden en te ver-
plegen, hetgeen niet is uitgedrukt, maar alles in tasjoen

' opgesloten ligt. De onzen hebben hier weder woordelijk
Luther gevolgd; ihr habt inich besuchet. î n den ziu
van bezoeken zeggen wij ook iemand gaan zien.

Sy misrhaken hare aenghesichten zeggen de onzen V I ;
16, en dat is goed vertaald. Maar het Friesch biedt
mij een woord aan, hetwelk de elementen van het Grieksche
terug geeft. *AcJ)c«.£&> is eig. onzigtbaar maken, en hier
mismaken (verstellen zegt Luther). Het Friesche oen- of
unsjoch (Anl. onsiene), deformis, nubilus, eigenl. onzien-
baar, drukt dit volkomen uit.

K*} T« TftJv iïouiAQVityjAivcav, V I I I : 3 3 , binamme daî
/en di bidîwelde bargen. Het woord bidîwelde is woorde-
lijk en naar den zin beide AatpoviCópsvoc, van den duivel
bezeten. Beduiveld en verduiveld gebruikten de oude
Nederlanders in den zelfden zin. Zie Kiliaen. Beduiveld
en bedonderd is nog in de Hollandsche volkstaal, maar
in den zin van gemeen, slecht, niets waardig. De oude
Engelschen zeiden van een persoon, die zich dikwerf laag
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had aangesteld, dat hij was a bedeviled man. In den
tongval van Southampton is to hedevil iets bederven. Het
Hollandsen heeft ook nog iemand beduivelen, verbluffen,
zijne tegenwoordigheid van geest doen verliezen. Hij was
beduiveld, de tramontane kwijt.

Het Friesch heeft allerlei uitdrukkingen, die ieder eene
zeer bestemde beteekenis hebben, en waarvoor men dus
zoo maar geen ander woord in de plaats kan stellen. Men
kan ook veilig aannemen, dat hij, die een Hollandismus
begaat, den schat der Friesche taal niet magtig is. Het
is onmogelijk, om dit in een kort bestek behoorlijk uit
elkander te zetten; ik zal mij dus beperken tot eenige
voorbeelden, met het enkel doel, om mijne meening dui-
delijk te maken.

Onze overzetters hebben 1: 17, de Babylonische over-
voeringhe, even of het volk Israëls in een pon* over de
Eufraat gezet werd, en zoo in Babyion was gekomen. Kil.
overvoeren, transferre in ulteriorem fluvii ripam. Het
Grieksch heeft ptroiKtfft», verhuizing, letterlijk en naar den
zin. Wij zouden zeggen de Babylonische landverhuizing.
Verhuizen, dat hier zoo juist op het oorspronkelijke sluit,
kent het Friesch niet; het zegt daar voor forfarre; de
Friesche stedelingen ferfare.

De onzen vertalen I : 18, goed, ondertrouwt was, aan
Jozef verloofd was. Ik zeg boas'ke Me. Boask is eigen-
lijk niet het huwelijk, maar de verloving, en boaskje
geen trouwen, maar zicli verloven.

Dréach, I : 18, zwanger. G. Japix heeft undreag,
ledig. Lfr. héach ind dréach, op het uiterste zwanger.
Dréach iten, zware spijze. Dréage keerdel, een kerel, die
wat in de bouten heeft. Oost-Fr. drege, taai, volhou-
dend, lang uithoudend.

Ncmmel, regtschapen, opregt. Ang. a plain man. Lutlier
zeer goed fromm, de onzen deftig en gebrekkig regt-
vaardig, lees regtschapen, I : 19.
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Het woord p} <pûj3j)â??, 1: 20 , vertalen de onzen zyl
niet bevreest; dit is het woord niet; zeg liever zijt niet hui-
verig; dat is mijne vertaling, als ik zeg, Wœs naet scruten.

Etwat hja scipe hat, eig. wat zij in haar opgenomen
heeft, in het gebruik gezegd van het opdoen eener ziekte,
zwangerschap, dronkenschap enz. Hy liet sa folie f en
heáld scipe, dat hi di koehhoek nat wer heárre scil. Di
fâm mat nei di walden; hiver ind f en hiva hat hja dat scipe f
I , 20.

Om it forfarren nei Sabilon hinne, 1: 1 1 , omstreeks cle
volksverhuizing naar Babilon. De Stat. vert. omtrent. Ik
vind omhinne beter dan NI. omtrent, dewijl ik het onder-
werp tusschen de twee deelen van om-hinne kan insluiten,
en dus de woorden der rede onbreekbaar verbinden, het-
welk met het onscheidbare adv. omtrent ondoenlijk is. De
bureaulisten, die thans de bureaucratie ook in de taal
voeren, denken er echter anders over. Zij rekenen hun
eerste quartaal niet van den lsten Januarij af, maar van af
den lsten Januarij, en dus ook niet tot den lsten April toef

maar tot toe den lsten April. Zij besteden den weg aan,
niet van het bureau af, maar van af het bureau tot toe het
gesticht. Zij wandelen dus ook niet om de stad heen, maar
om heen de stad, en zij gaan naar het koffijhuis des avonds
om acht uur heen, . . . o neen! de heer en gaan om heen
acht uur. Dat is nog een fijn taaltje! Zoo regelmatig en
paralel, of het langs de karrikel getrokken ware.

Ben! ziet! ecce! I , 23 , en op eene menigte andere
plaatsen in dit euangelie. Ik hoorde deze interjectie in
mijne kindschheid schier eiken dag; thans komt zij zeld-
zamer voor. De Angelsaksen hebben dit woordje reeds
voor 18 eeuwen van uit ons midden naar Engeland mede
genomen, alwaar het is uitgestorven, terwijl het nog in
het moederland voortleeft. Hen, nim oanl Ziet daar,
neem aan! zegt de Fries, als hij iets aan een ander over-
reikt. In het Plat-Duitsch der 17de eeuw, en ook later,
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komt heu ook als ecce! voor, schoon in de glossaria niet
opgenomen; b. v. dikwerf in de historie van Lukevent.
Lukev. Heu ja, se bruden mich noch al anners, zie ja, zij
toerden mij nog al anders. Heu ja, ik sa! dy noch looi
anners esegghen, zie ja , ik zal u nog andere dingen zeg-
gen. Stortent. Heu jae, Gratie, datste dar van segghen
wuste das wijnt. Knobbe, Heu jau, Geirt, so bruyt se em
altydt. 7AQ j a , Geirt, zoo plagen ze iemand altijd. Men
vindt daar ook hau, ecce. — Isl. hana, Ags. heonu, heno,
I/fr. hen, eece! Is het toeval, dat de Plebreeuwen ook
zeiden ?|"f, (heen) de Grieken JJVJ', tjv, en de Latijnen en,

' o .

ecce? En NI. heen, Ags. henan, heonan, abhinc; gang
lieonan, ga henen; Oud-Hoogduitsch hina, Lfr. hinne,
Eng. henee, abhinc; staat ook dit woordeken bij louter
toeval over tegen het Hebreeuwsche nüH) huc, horsum;

hucusque?
Haren sone gebaert hadde, I : 25. De Friezen drukken

alles, wat de voortteling betreft, met bedekte termen uit.
Kinderen baren kennen zij niet, maar wel „ kinderen ha-
„ len," bern helje, welke uitdrukking aan het Friesche
kindergeloof ontleend is. Dit bragt mede, dat de moeders
naar de wouden gingen, alwaar zij de kinderen als vogel-
kijns op de takken der boomen zagen omhuppelen, om het
zeerst roepende: „ Neem mij, neem mij!" De moeder zoekt
•ar eindelijk het allerliefste schepseltje uit, en dat is het
kindje, hetwelk zij uit de wouden haalt, Lfr. hellet. Hja
mat nei dî walden (zij moet naar de wouden), zij is zwan-
ger. Hja is nei di walden (zij is naar de wouden), zij
ligt in de kraam. Al zulke spreekwijzen, aan het kin^
dergeloof ontleend, hebben geen ander doel, dan om dit
heiligdom voor de oninge wijden met een floers te omhullen.

Gap. I I : vs. 1, dn o ávaroKiïv, Ags. f ram east-dœle.
Ags. Nortlmmb. of east-dæl. Eng. from the east, Lfr.
fen êastera-delen, e partibus orientis, i. e. ex oriente. Men
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heeft in Friesland dongera-délm, en zoo ook éastera-délen.
Fr. v. aesterga, Lfr. easter-gea. Fr. v. wester egge, west-
kant. Zoo ook vs. 22 , tU T« pépi, -w TaXthaixç, Ags.
on Galileisce dœlas, al. ow Galileisse dales. Ags. Northumb.
m dalum Geliornesse. Ags. Ruthw. geëerde Galilœa dcele.

Vs. 6, yyovftitnq, Ags. here-toga. Ags. Northumb. latua.
Ruthw. latteuiv. Het ware woord is heretoga, waarvoor
sommige oud Nederlandsche vertalingen hebben heirtoch.
Het Friesch is lieder, in den zin van het E n g . leader
(lieder), dux, zoo als de Vulgaat heeft, en hetwelk de
laatste Angelsaksische vertaler dan ook terug geeft met
latteuw. Het is in den zin van een Washington, en zulke
helden, die met de wapens in de hand hun volk tot de
overwinning, de vrijheid en den vrede geleiden, dat dit
woord ook geldt van den Messiah der profeten. De En-
gelsche overzetters, die governor bezigden, hebben dit niet
gevoeld. Mijn broeder Eeltje plaatste dit woord zeer
gepast in zijn meesterstuk, Di déad f en Bathyany. Bathi-
any, zegt hij, edle lieder! Bij de oude Engelschen vindt
men leader ook in dien zin; so tliat we may justly impute
all, that was extraordinary in the valour of Cœsar's men,
to iheir long eæcersise vnder a great leader, in so great a
warre. Hakewill, Apol. I V : 9. Dat yyovpivoç is van
yyiopou, leiden, eene schaar aanvoeren ; dux, aanvoerder
in den oorlog, van ducere, gelijk lieder van Mede, leiden,
ducere, springt elk in de oogen.

Vs. 23, »(»T«!Cjjirsv, St. Ov. „ nam hy syne woonplaetse;"
ik heb tsjorre hy him, vestigde hij zich. Tsjjorje is eigen-
lijk een beest op eene zekere plek aan een touw vastbinden,
zoodat het ^slechts eene beperkte ruimte kan afgrazen.
De Friezen bezigen het in overdragtelijken zin, wanneer
iemand zich met der woon ergens nederzet. Dit is een
overoud woord, met het allereerste bedrijf der Germaan-
sche volken reeds in het leven; ik bedoel de veeteelt, die
het bouwen van granen voorafging. Men vindt het in alle
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Germaansehe talen. In het Nederlandsen heet het tuyen,
uit tuden, en tut/eren, uit tuderen. Zie Kiliaen, die bij
tuyeren aanhaalt liet Eng. tye, binden. Hij behoorde ge-
wezen te hebben op het bekende Eng. to tether of tedder;
zoo zegt Shakespear, Hamlet, Act. I , Sc. 3 ,

Hamlet is young,
And with a larger tether may he ivalke,
Than may be giuen you.

I V , vs, 1 , Jezus werd in de woestijn geleid, om Mfke
to wirden feu di dîwel, om op de proef te worden gesteld
van den duivel. Hifkje is eigenlijk iemand van den grond
tillen, om te weten, hoe zwaar hij weegt; overdragtelijk,
zijne kennis, deugd of karakter op de proef stellen. Ik
herinner mij een Friesch pamfletje, getiteld: Di domenys
Mfke ind to licht bifoun, de dominés gewogen en te ligt
bevonden. .

Vs. 12, oTt 'luxnqc KüifóSóbn, dat Joännes ophrocht wier.
Het verbum opbringe geldt van geregtsdienaars, die den
aangeklaagde ophalen en naar de gevangenis brengen.
Dit drukt juist het Grieksch uit. Overleveren in de St.
Overz. heeft die bestemde beteekenis niet. — Opdrage
daarentegen is een lijk ter aarde bestellen: VI I I : 22 ,
Ut di déaden hjar déaden opdrage, laat de dooden hunne
dooden begraven.

Vs, 18, 7Tú4p« T>}V èdh.ot,ffffdv, lans di séas ivâl. De F r i e -
ze~ kennen drie woorden voor de waterzijde: 1°. di wal,
de kant van slooten, vaarten, meiren, binnenlands, waar
zoet water is; di sléatswâl, di marswâl, di greftsujâl. 2°. di
séastvâl, het strand van eene binnenlandsche zee, zoo als
b. v. onze Zuiderzee, het meer van Galilea enz. 3". it
strân, het strand van den grooten Oceaan.

Vs. 2 1 , jt#Ti#pT/£bvT#? và AlxTVct, ctvrâîv, hjar netten but-

jende, hunne netten herstellende, vermakende. Dit butje,
het NI. hoeten, past men bijzonderlijk op netten toe. De
Staten-vertalers, dit woord niet kennende, gebruikten het
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algemeene vermaken, hetwelk ook van pennen, stukkene
kleederen enz, geldt. Kil. „ boeten de netten. Holl. re-
„ tia resarcire." Te Katwijk en op andere Hollandsche
visschersdorpen is het woord nog in zwang, b. v. boetster,
voor eene vrouw, die gescheurde netten herstelt, enz.

V: vs. 1, héage iherp, hooge heuvel. Therp noemt de
Fries een kustheuveî. van klei, waarop geheele dorpen
voormaals, bij afwezigheid van zeedijken, eene veilige woon-s
plaats tegen het hooge vloedwater vonden. Gást, NI,
geest, een heuvel van zand, hetzij dan door de kunst,
hetzij door de natuur, opgeworpen.

Vs. 25 , i/VijfsTtjç, de witjer, geregtsdienaar van een
hof van justitie. Den dienaar van het nedergerigt noemt
men bysjager of eæteur (executeur).

X X I V : 28. Hivœrsanne it dêade lyk is deer scille di
éarnen boskje. Eene der Angelsaksische vertalingen heeft
daarvoor sva livœr sva bfô lic bider somniga!<$ earnas.
Ik. vertaal het Gr. KTÔH/AM door dêade lylt, eigenlijk, doode
vleesch (Goth. leiks, caro), en de Ags. zegt lic, om^
dat hij de vulgaat vertaalt, die corpus heeft. Evenwel
heeft lic ook wel den zin van oadaver; zoo oud is de
aeteekenis, welke de Nederlanders aap het woord lijk
toekennen. Ook in eenige composita van het oud-Friesch
komt lik als cadaver voor, zoo als lik-rnissa, lik-vaf, lik-wi;
maar in het Land-Friesch zeggen wij déad lyk, en alleen
bij verkorting lyk. — De Angelsaks zegt somniga'S, een
ander Ags. gegaderode beo's, zijn vergaderd, zullen verv
gaderen; doch wij zeggen boskje, hetwelk van bijeenscho^
lende en bij zwermen door de lucht- vliegende en neder-?
zaaijende vogels geldt, b. v. van spreeuwen en dergelijke
trekvogels tegen den herfst. In dien zin geldt boskje alleen
van de vogels. In de behandeling der grasgronden heeft
het eene geheel andere beteekenis. Men noemt bosken
de pollen gras, die geil opgeschoten zijn uit plekken, waas
liet rund eene vlade mest liet vallen, Dit gras vreet d§

iv . N. R. ' n
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koe niet, zoo lang zij ander gras om te grazen vindt»
Het afmaaijen nu dier bosken, hetwelk door de landeige-
naars meest verboden wordt, noemen de boeren ook
boskje.

En hiermede meen ik genoeg gezegd te hebben, om
aan te toonen, dat de Friesche taal u zelden verlegen
zal laten, om het juiste woord voor het oorspronkelijke
te vinden; doch dat er altijd eene uitgebreide kennis
harer ontelbare hulpmiddelen en veel geest van onder-
scheiding in den vertaler gevorderd wordt, om dat
woord altijd te treffen. Zoo dient hij al eens om zich
heen te zien, eer hij het regte woord voor (pvAciKT^Kü
( X X I I I : 5) gevonden heeft. Onze vertalers hadden in
dit opzigt geen gevoelen; zij vertaalden niet het Griek-
sche woord, maar Luthers denhzettel, dat z;j woordelijk
met gedenkcedel verhollandscht hebben. Deze phylacteria
nu waren eenige afgeschrevene plaatsen uit het Oude
Testament, die, gesloten in vierkante doosjes van perka-
ment, door de Joden onder het bidden met riemen op
het voorhoofd en op den linker arm gebonden werden,
om hen niet slechts te herinneren aan de wet, maar ook
als amuletten tegen de overtreding der wet en het on-
geluk te beveiligen. Nu noemen de Friezen de magische
riemen van wit kalfsleder, waarmede de jichtmaster of
duwelbanner de jicht in de aangevochtene deelen door
iüoverknoopen bezet en bestrijdt, hioffelbânen, en daar de
Joden nog met de oude gebedriemen bidden, zoo heb ik
de doosjes, die daar op zaten, hnoffel-doáshes genoemd. Het
Gr. stpaWerfov neem ik hier in de gewone opvatting van
„ kleed-zoom," dien de Hindelopers sterns noemen. Mis-
schien ware het beter geweest te vertalen quasi; hja meitse
di quasten oan ïijar Jdêan gréater. Dit beweert immers
Winer.

Reeds is gemeld, dat mijne Hollandsche lezers zoo
vele sporen clor Neclerlandsche volkstaal in deze overzet-
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ting hebben aangetroffen; het zij mij vergund er één
enkel voorbeeld van aan te stippen, Toen Jezus door
de Farizeeuwsche theologen werd aangevallen, omdat zijne
leerlingen hun brood aten zonder eerst de handen te
hebben gewasschen, antwoorde hun de Heiland, „ Niet
„ wat den mond ingaat, maar den mond uitgaat, ont-
„ reinigt den mensch." Om nu te bewijzen, dat niets,
wat den mond ingaat, den mensch ontreinigt, zegt Jezus
verder, dat de spijzen, na hare edelste sappen in liet lig-
chaam verklensd te hebben, den nutteloozen en onreinen
draf afzonderen en wegwerpen. Dit bewijs klemt; het is
snijdend en onwedersprekeîijk. Daar te boven is liet
ontleend aan eene behoefte der natuur, wier voldoening
even onmisbaar voor liet mensclielijk leven is, als de voe-
ding zelve; ook is er niets, waar de mensch, van den
koning tot den bedelaar, dagelijks gemeenzamer mede is,
dan juist die behoefte en de plaats , waar zij bevredigd
wordt. Ondertussclien zijn de begrippen van hetgeen
welvoegelijk is zoodanig onderste boren gekeerd, dat
de behoefte en de plaats, welke Jezus hier niet ronde
woorden uitspreekt, nergens in een fatsoenlijk gezelschap
bij haren waren Nederlandschen naam mogen genoemd
worden, en liet zal ook geen euangelieprediker thans in
het hoofd komen, om het bewijs, hier door Jezus aange-
voerd, als zijnen tekst van den kansel af te lezen, en als
andere teksten uit te pluizen en te verklaren. De lieden
van de bonne compagnie vinden Jezus dan oolc een on-
fatsoenlijk mensch, duidelijk in een timmermans-winkel
opgevoed, en het euangelie, dat zulke woorden zoo maar
plat weg opteekende, een zeer onfatsoenlijk boek. Was
het nog zoo wat verbloemd geweest in gebroken Fransch,
het zoude eenigzins duldbaai' zijn, maar zoo naakt maar
weg...! Want, zie, dat is eene curiositeit in de leden van
de bonne société, dat zij de taal, die hun als eene caste-
taal dient om zich te onderscheiden van de burgertjes,
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tevens gebruiken als riool, om er datgene, wat zij Vööi"
rnorsig en onfatsoenlijk aanzien, in te laten uitloopen. Hoe
toch zouden in kringen eener ætherische reinheid als die
der groote wereld, iemand broek, hemd en aangrenzende
vuiligheden op de lippen kunnen of durven nemen, indien
het Fransch hun niet een troisieme* een inexpressible,
eene demi-vertu of de vrijheid de baiser une femme leende ?
In het teedere punt van fatsoenlijkheid is echter geene
natie keuriger en kiescher dan de Engelschen. Al hare
groote genies zijn onfatsoenlijke) om niet te zeggen, on-
beschofte kerels; zij weten zoo maar niets van de taal en
de zeden der salons te zeggen. Shakespear, Swift, Pope,
Byron . . . . . hemel! wie zoude zulke schrijvers aan zijne
dochters durven voorleggen? Sommige stukken zijn ge-
heel verboden, en wee den boekverkooper, die b. v. het
meesterstuk van Pope, den brief van Heloïse aan Abe-
lard, aan eene lady op haar verzoek in handen gaf?
Indien het ruchtbaar werd, hij zoude een verloren man
zijn. Maar als dochters van Eva naar den appel hunke-
rende, juist omdat hij verboden is, weten zij hem wel
met eenen steelschen greep te plukken: want het is gelijk
Johnson aan eene dame zeide, die hem een compliment
maakte, omdat zij geen enkel onfatsoenlijk woord in zijn
English dictionary had gevonden; „ Dan," hernam deze
brave type van John Buil, „ Dan heeft Mylady er zeker
ji om gezocht." ISTu, om dat zoeken (zoo het mogelijk
ware) vruchteloos te maken, borstelen de Engelsche gent-
lemen eerst alle onfatsoenlijke dingen van hunne groote
schrijvers af, en zoo gedecrasseerd geven zij die, onder
den naam van family^editions, hunne vrouwen en dochters
in handen. Doch hoe nn met het groote huisboek, dat
eiken dag in de protestantsche gezinnen van Engeland
gelezen wordt, met den bijbel? Hoe met de geschiedenis
ván Onan> de schaking van Thamar, de ontblooting van
Noachj Jozef en Potifars gemalin, David en Bathseba, het
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ontbijt van Ezechiël en zoo vele andere onfatsoenlijke dingen,
die daar zoo maar in alle onschuld naakt weg verhaald
worden? Hoe met de verlooving van Maria, de bloed-
vloeijing der wonderdadig genezene vrouw, en zulke plaat-
sen als die, waarover ik hier handel? Moet de bijbel in
al die opzigten gecastreerd, en ook al in deu vorm eener
farnily-edition aan de Misses en Ladies in de handen wor-
den gegeven? Van dat boek mag immers geen jota of
tittel voorbij gaan, en geheel zoo als het daar ligt, zon-
der eenige bekorting of verminking, loopt de bijbel bij
millioenen en millioenen van exemplaren, met al zijne
onfatsoenlijkheden, door de handen van al de fashionables
en al the ladylike vrouwen en jonge dochters van Enge-
land. Zie, zoo moeijelijk is de taak, om zich in de fijne
manieren gelijk te blijven. De etiquette van de bonne
société, die in elk opzigt niet alleen over de groote we-
reld, maar zelfs over gekroonde hoofden vrijmagtig den
schepter zwaait, heeft over de manieren, de vormen, de
taal, het onderwerp van het heilig boek niet het minste
te bevelen.

Om nu terug te keeren tot «cfieJ'pwvj X V : 1 7 ; Luther
beeft er een floers over geworpen, vertalende durch den
natürlichen gang ausgeworfen; de onzen zeggen heymélijk-
heid, voor derdehalf eeuw het woord van den beschaaf-
den man (zie Kiliaen), en gelijk staande met secreet, dat
bij ons weder onfatsoenlijk werd; de Engelsche vertaling
draught, cloaca. Doch de Anglo-Friesche rassen gebrui-
ken een woord, dat, dunkt mij, geen kiesch gehoor kwet-
sen kan; het is huwslee, huisje, hetwelk zich nog op zoo
vele honderden plaatsen in Nederland niet alleen, maar
van Friesland uit langs de randen der Noordzee tot in
Holstein handhaaft. Het is in al de Friesch-Saksische
gewesten Misken. Het woord schijnt zoo oud te zijn , als
toen de Anglosaksen en Friezen Groot-Brittanje verover-
den; want in de Engelsche dialecten is little house latrina,
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zijnde inderdaad een klein huisje, dat altoos op eenige
schreden afstands van de woning, aan een sloot of achter
eene heg, geplaatst was, omdat den waren Germanen, in
tegenstelling der Celtische rassen, niets walgelijker was,
dan binnen de wanden van hun verblijf ook hunne uit-
werpsels te brengen. En daaruit is dan ook, in eigen-
lijken als overdragtelijken zin, het alom bekende spreek-
woord ontstaan: „ Het is een slechte vogel, die zijn eigen
„ nest bevuilt." Ook bij de Engelschen stond het buiten
de woning, van waar niet alleen little house, maar l§ij
Fletcher ook house-of-offiee. De Engelschen stemden boven-
dien hierin met de Nederlanders overeen, dat zij huis als
omkleedsel gebruikten, b. v. house, kinderdekentje; husk,
siliqua; Kil. „ huysJcen, j . liulse, siliqua." Ang. v. housing,
vrouwen-rok. NI. brille-]mis, peper-huis, papieren builtje,
waarin de kruidenier oudtijds de peper verkocht; Wei-
land zegt; „ verbasterd van papier-huis? Weiland en
Bilderdijk hadden zoo veel om handen, dat zij niet eens
den tijd over hadden om Kiliaen op te slaan, als bij
zegt, „ huysken van peper oft ander cruyden, cucullus,
„ involucrum quo aromata includuntur," cf. Weiland huis,
Bild, gesl. peper-huis.

Voor eenen vertaler doet zich somtijds het wonderlijk
geval op, dat de taal, in welke hij overzet, hem meer
uitdrukmiddels aanbiedt dan het oorspronkelijke, en dat hij
willens of onwillens genoodzaakt is om van die midde-
len gebruik te maken. De netelige vraag is dan, boe
moet hij daarmede huishouden? Ik zal Her tot voorbeeld
slechts stellen de persoonlijke voornaamwoorden dou, jy en
jimme, oud-Friesch thu, du; gi, i; iemma. In de oudste
tijden sprak men ieder persoon, zonder aanzien van betrek-
king , rang of ouderdom, in het enkelvoud met thu aan;
reeds vroeg sloop echter het meervoud gi, i, in, als meil
iemand niet als zijns gelijke durfde aanspreken, of be-
Jeefdheidshalve als zijnen meerdere naderde. Hieruit ont-
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stond verwarring; in het eene geval diende gi voor het
enkelvoud, in het andere voor meervoud. In den loop
des tijds ontstond er echter gelukkig een tweede pluralis
gi-man, geheel gelijk staande met het Nederl. gijlieden.
Door de gewone apocope der n werd giman tot gima,
gelijk in alle Friesche patronymica Douw e-man, Sytse-mcm,
Beye-man, die nu Douwma, Sytzama, Beyma zijn.

In de Gesta Fresonum, "blz. 133, spreekt Karel de
Groote deze woorden tot de Friesclie afgevaardigden:
Tzieset een fan dis tryen, omdat yma neen riucht sera (3)
woUet; hoerma aliegaer gymma dat haed of slee; iefta dat
ma gymme lïbben higrowwa; ie/ gymma gaet in een scip
sonder rema en roer, en men gyma in dae loylde see driwa
lieta. „ Kiest één van deze drieën, daar gij geen regt
„ wilt instellen; of dat men u al te gader het hoofd
„ afsla; of dat men u levend begrave; of dat gijlie-
„ den in een boot zonder riemen en roer gaat, en men
„ u in de wilde zee drijven late," In deze plaats wis-
selt yma met gyma. De schrijver mengt vele Holland-
sche vormen onder zijn Friesch, gelijk de volgende plaats
leeren kan, blz. 132: O ghy heren! weer gy aldus dwies-
liken, dat ghy iu edel lyf, iemma ridderen ende heren, om
aldusdenich eerm, snoed folck en land toe pande setta ?
Het mocJtte schaen, dotter een fan gymra ridderen slayn
wird, dier gymma lyara Meden dan al Freesland; wierom
wolla gymma in aldus graet anode staen en ivessa om aldus
snoed folck? „ O gij heeren! zoudt gij zoo dwaas zijn, dat
„ gij uw edel leven, uwe ridders en heeren, om zulk een
,, arm ellendig volk en land verpanden zoudt? Het konde
5, gebeuren, dat er één uwer ridders verslagen wordt, wien
„ gij liever hadt dan geheel het Friesland; waarom zoudt gij
„ dan in zoo grooten angst staan, en dit nog om zulk een

(3) Oud-Fr. sera, concinnare, armare. Ags. serian, searvian, parare,
artnare. Oud-N], sieren , fingeve , confingere , omare.
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„ ellendig volk?" — Hier ziet de lezer, dat ghy gewisseld
wordt met gymma, beiden in den zin van vos; ook geldt
gymma adjective als vestra, en dit declineert gymma, ves-
tri, tot een genitivus gymra ridderen, gelijk NL ulieden
gebogen wordt tot „ ulieder ridders." Nog eene plaats, en
wel op blz. 136: Sidsed mi iemma boetscip; habba gymma
aet hemeliæ mit my toe divane? „ Zegt mij ulieder boodschap;
„ hebt gijlieden iets heimelijks met mij te verhandelen?"
lemma boetscip toont ons iemma als adiectivum, vester
nuntius; het tweede substantive, vos. Tevens wisselt hier
gymma met iemma, hetwelk zoo vele malen in de Friesche
wetten voorkomt. Wat deed nu de taalaeest in deze

o

verwarring, waarbij gi zoo vaak gold voor thu of du, en
jemma weder zoo dikwerf optrad voor gi? De taalgeest
deed, wat hij altijd doet; hij exploiteert het overtollige,
en schept uit verwarring bestemdheid en licht. De plu-,
ralis gi, ji of i, werd gebruikt tot één persoon hoffelijke
heidshalve, en is dus, wat de grammatici noemen, pluralis
reverentiæ. In betrekking tot dezen hoffelijken pluralis, als
singularis gebruikt, gold de ware singularis thu, du of
dou, 1°. tot God, niet slechts als een éénig wezen, hetwelk
de meerderheid buiten sluit, maar ook als den oneindige
en alwetende, jegens wien de hoffelijke termen, met welke
wij menschen aanspreken, bespottelijk en onteerend zouden
zijn: 2°. Tot onze makkers en ons gelijken, tot onze vrien^
den, tot de voorwerpen onzer liefde en onzes innigsten
vertrouwens; van ouders tot hunne kinderen, van ouden
tot jongen, van heeren en meesteressen tot hunne onder>
hoorigen, jegens welke allen een pluralis van hoffelijkheid,
of belagchelijk is, of koelheid verraadt: 3°. Tot degenen,
welke wij met ji of jy beleefdheidshalve behoorden aan
te spreken, maar om onzen haat of onze verachting te
luchten du of dou toeduwen. — Gima of jima, jimma ,
werd, nadat ji singularis was geworden, bij uitsluiting
tot den pluralis afgezonderd.



EUAN6ELIUMS VAN MATTHEUä, 41

Het is voor het eerst, dat deze regels hier uiteen gezet
worden; hun grond ligt dus niet in de willekeur der
grammatici, maar in het onbedriegelijk taaiinstinct 4er
natie. De schrijver van Thet Freeske riim heeft zeker
nooit over zulke regels een enkel oogenblik nagedacht,
en toch volgt hij ze meest; zoo verhaalt hij de woorden
eeuer moeder tot haren zoon:
To tha jonghere thet hio spraak %
„ Forwar wil iele thi sega dat;
„ Dine f ader was een man,
„ Tha Fresen -weren 'Mm onder dan;

„ Nu ist thi alle cundieh dan,
„ Ho hit thine /ader is forgan.
,, Wiltu thi Fresen bistan mit kyf,
„ Ie hah dis anxta, hit eosta din lyf." BI. 24 , vs. 715.

De zoon gaat tot den koning en spreekt hem aan met
ghi of i, de pluralis reverentiæ;
„ Her koning! ho lange wil i alkier to stan ,
„ Thet ghi hierom nin herferd willad dwan f
„ Ne wil i tlier naet om dwan,
„ So moet ie self tha herferd bistan'' Vs. 745.

De koning spreekt den jongeling aan met thu, du;
Hi sprac al: „ Onsaligha man!
„ Nu laet disse reden stan;
„ Want wiltu thisse herferd bistan,
„ Hia scillad thi sonder twivel dad slan."
„ Neen," sprac thi jonghera tha konige tos

„ Hit soil niet also;
„ Ghi scillad mi ghewa and inine hant
„ Thet allersconste want" enz. Vs. 754,

Vs. 780, de koning weder tot den jongeling;
Thi koning sprao; „ Nis ia di lette naet ne »wH,
„ Nu moet ie di orlof gewa daoh,
„ End leta di wta lande f ara.

IV. N. », • 4
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„ God, lose Uaiva Hera,
„ Tld leet tlû iveder comma sond!"

Men ziet uit deze voorbeelden, dat op de pluralis re-
verentiæ tegen één persoon ook een pluralis van het ver-
bum slaat, b. v. ghi loillad, ghi scülad, enz.

Wanneer God het volk van Israël in de Friesche wet-
ten aanspreekt, is het altijd met thu, du. Thu ne scalt nene
thiuvethe dva, gij zult geen diefstal doen. Ook als aan-
klager en verweerder in het gerigt tegenover elkander
staan, spreken zij elkander, als voor de wet gelijk, "met
thu aan. Thet erue ther thu mi umbe tosêæt and mi umbe
to ildnge lathast, thet lef de mi min eihla and min alda
feder and min alda moder. Jegens de geestelijkheid daar-
tegen geldt de pluralis reverentiæ; Dit is gastelic riucht,
dat di sitter mei spreka thoienes den riuchter and queda
aldus, Hera, y moghen myn riuchter naet wesa: y send
ayn, „ Heeroom, gij moogt mijn regter niet wezen : gij
„ zijt geen vrij man." Vergelijk blz. 132, 75, 251 en de
overige plaatsen der Frisische Rechtsquellen van Richtho-
fen, op thu aangehaald.

Het is een oude stelregel van den adel, L'épée anno-
blit. De oude Friesche adel en patriciërs gaven er eenige
uitbreiding aan, zeggende, La plume annoblit autant que
l'épée, en het is bekend, hoe zij boven den adel van
andere landen in geleerdheid en liefde tot alle weten-
schappen uitblonken. Eeeds in 1597 werd hun hierover
eene treffende hulde gebragt In dat jaar immers droeg
de beroemde Bonaventura Vulcanius, professor in het
Grieksch aan de universiteit van Leiden, hun zijne ver-
handeling De literis et lingua Getarum op, waarin hij
voor het eerst de geleerde wereld met de vertaling van
Ulfilas, en zulks in proeven met de eigene Gothische karak-
ters gedrukt, bekend maakte. Meer proeven van Ger-
maansche taaltakken komen daar voor , en onder anderen
ook liet Onze Vader in het Friesch van die dagen, aldus
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luidende: Ws Haita, dio derstu biste yne liymil. Dyn name
wird heiligt. Dyn ryck tokomme. Dyn wille mœt schœn
opt yrtryck as yne hymil. Ws deiliæ brœ jotu ws jwed.
In ferjou ws ivs schylden as wy ferjae ws scMldnirs. In
lied ivs naet in fersieking, din fry ws f en it qioœd. Din
dyn is it ryck, de macht in de heerlickheyt yn yewicheyt.
So mœttet ivese. Uit dit gebed blijkt, dat de oude Frie-
zen, en dit zeer te regt, God met du aanspraken. Tevens
zal het ieder treffen, hoe weinig de tongval van liet
Landfriesch in een tijdverloop van omstreeks 270 jaren
veranderde, en zulks, in weerwil hij bijkans alleen aan de
willekeur van het ongeletterde volk ten platten lande was
overgeleverd. Het Onze Vader van H. Braunius in het
Molkwerumsch, bij Wassenberg, I, 142, en het andere in
het gewone Land-Friesch opgegeven door Foeke Sjoerds,
Beschrijving van Friesland, I , 387, in welk eerste God
met jy, en in het tweede met y aangesproken wordt, dus
in beide met den pluralis reverentiæ, begaan in dit op-
ziet eenen aroven Hollandismus.

Wat betreft de du van haat of toorn tegen personen
dien men ji schuldig is, daarvan komt mij uit de Friesche
kronijken het voorbeeld in den zin, waarbij aan een be-
jaard en aanzienlijk man gezegd wordt, Du âlde swarte
bolle!

In het algemeen zweefden deze beginselen onzen
Gijsbert ook voor den .geest. Vertrouwen en gemeen-
zaamheid is onafscheidbaar van de liefde, en hij laat
de geliefden in zijne minnedichten dus bestendig aan-
spreken met dou en dyn. Zie Ljeafde, p. 17. Reonts
tegen haren minnaar, p. 19. De herder jegens Gala-
thæe, p. 21. De herder tot Pales, p. 23. Æmaril en
Goris, p. 27. Bocke en zijne geliefde, p. 29. Ljeaw
Lyltsen, p. 30. Wobbelke, p. 31. Ljeafke Ut uws sobje
ind sabje, p. 33. In Minnefjuechtspil tot de Liefde, p. 34.
Tuivhoregsel, p. 38. Tot de Liefde, p. 17, ook don,
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doch aan het slot jo, dat een misslag is; ia Lfeafde-gjalpe,
p. 2 5 , maakt hij dïe fout overal. In het lieve minne-
liedje, p. l i j zegt Tiete tot Eoytske bestendig dou, zoo
ook, p. 9, Swopke en Ofke. Echtelieden, het spreekt
van zelf, begroeten elkander altijd met dou, zoo als,
p. 11 , Tetke en Sjolle Kreamer. De zanger tot zijnen
zoon Ork, p. 10, ook dou, en zoo ook mama Vernis,
p. 36, tot haren Cupido. Neef Jolle zegt tot zijnen oom
Haytse steeds y, en omgekeerd Haytse tot Jolle dou.
Tjeskmoar zegt tot den losbol Wif, haren kleinzoon, dou,
du. In Paris en Oenone heerscht goede regel; gewoon-
lijk zegt Paris tot Oenone dou, en zij tot hem jou, waar-
schijnlijk omdat hij een konings zoon is, en zij van min-
deren rang. „ Ho Paris!" zegt zij, „ woene y jon Enone,
„ in, du Enone! dyn Paris forlitte?" Zelfs wanneer zij
hem zijne veranderlijkheid verwijt, vergeet zij den afstand
tusschen hem en haar niet; Foy, foroarlike waerhoánne! y
forstiete my f o dr myn oanheljen, jane my jon iis foár myn
fjoer in jon ontrouioe foar myn stânheftigheit. Den grooten
oceaan spreekt zij , als eene godheid, met du aan. Du
ontankbare See, du biste foár syn schip stil, in jiemme
onrjuchijvrdige goden tjienje Mm foár stjoerbœken, p. 44 ,
en 47, waar nog eens du onbarmhertige see voorkomt. De
inachtneming van dit teeder onderscheid is te merkwaar-
diger, omdat het geheel uit een hoffelijk Fransch stukje
schijnt vertaald te zijn. In Dorilis in Cleonice daarente-
gen, hetwelk zeker uit het Fransch vertaald is, vertolkt
Gijsbert het Fransche vous altijd woordelijk met ji en jou,
en van du herinner ik mij uit dat stuk geene voorbeel-
den. Zelfs tegen de liefde, anders door den dichter ver-
trouwelijk met du begroet, is hij hoffelijk en zegt jo; j a ,
de verlatene Cleonice, haren minnaar vervloekende, zegt niet
eeîis du; 't Is den wier, scelmheftige Endymion, dat y my
forlitte? Ook uit de meesterlijke vertaling van Mornay's
Sur la vie et la mort herinner ik mij geen du. Den mensch
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in het algemeen spreekt hij zelfs aan met y, O éarme
onioiltne rainsce az y binne, en vervolgens altijd?/, blz. 115.
In zijne brieven volgt Gijsbert den hoffelijken toon van
den dag, die in Hollandsclien brievenstijl was aangenomen,
en van Gijsberts vrienden gevolgd, door hem aan hen
werd terug gegeven. Ook zijne vrienden, de boek^er-
koopers Fonteyne en ïtintjes (p. 87 en 96), durft hij in
rijm zelven niet aanspreken met dou. Reamer en Sape, als
twee beschaafde stedelingen, gebruikten tot elkander y; maar
het ligt geheel buiten het Friesche taalgebruik, dat ook
twee boeren, Egge en Wyneringh, dit doen ; alleen aan
den derden man, die later bij hen komt, den grijzen
staatsman Goadsfrjuen, komt deze pîigtpleging toe. Beter
begreep hij den genius van het Friesch, toen hij in het
hoarshqfenjen (p. 91) zong:

Knielje, Aruns! Jouw 'tl Dyn boeythried iz folsponne.
Ljuentje om behâd! Dyn frydomm' rini red tfeyn.
Een gelijk ongeluk kwam Gijsbert over in de psalmen.

Als voorzanger verpligt de psalmen van Dathenus weke-
lijks aan te heffen, was het natuurlijk, dat hij aan bet
vertalen der psalmen viel, en wat het decorum jegens
God aanging, het voorbeeld, dat hem in het geheugen
zat, met het persoonlijk voornaamwoord volgde. Slechts
zelden spreekt hij God met du aan, en clan nog wisselt
hij du dikwerf af met jo; b. v. Ps, X V I , p. 109:

Bewerre my, God, ik trouivje op dy;
Ik gruwnje op jo moed, tinsen, hert in sinnen.

O, sjongt miin siel, y binne heer oer my.
De reden, dat Gijsbert zich niet gelijk blijft, is een-

voudig, dat het taalinstinkt hem ingeeft du, waarvan een
gewaand decorum des tij ds hem afbragt tot y. Slechts
een enkelen maal is Gijsbert hier op het regte pad, b. v.

Jou Oraenjen, Ijeaive Heer e,
Dizze eere,

Dat hy wwz de free befjueoht;
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Dat wy dy dear lof f o ar sjojige. p. 86.
God 1 tjoeh in' uiote' yerdich' freamd lanzdouwe

Throch dyn gaest rjuechte' hyrmnel yn. p. 99.
Het is merkwaardig, dat juist eene der meesterlijkste

psalmberijmingen van Gijsbert, als hij tot God spreekt,
slechts eenmaal y en jon heeft, maar overigens du ge-
bruikt; ik meen de 130 psalm (p. 117), die in geen op-
zigt iets te wenschen over laat. Evenwel als hij dadelijk
daarna den Frieschen herder tot God laat spreken, is
het weder jon inyldheyt, jon genade, en men kan zeg-
gen , dat, met eenige uitzonderingen, dit in de psal-
men de regel is. De Joden laat hij den Heiland aan
het kruis uit boosheid en verachting du toeduwen, en du
is daar verachting, omdat de Christen gelooft, dat Jezus
de pluralis reverentiæ toekomt:

Fôy, oar Ijue holpp'7 dy sahn' nu holpje.
Komm' dol f en 't flok-hoalt, dat loy 't kinne
Oef God dy Ijeaft as soan' yn minne. p. 214.

Zo spreekt de dichter ook den verwatenen godverzaker
en boosdoener in den 52 psalm (p. 162) bestendig met
een verachtelijk dou aan; verachtelijk in betrekking tot
den barstenden hoogmoed des pochers, die zich boven God
plaatst, en aanspraak op de diepste onderwerping maakt.
De zelfde kracht kent Gijsbert aan du en dyn toe in den
42sten psalm (p. 156):

Och! oan trienen mot ik rane ,

Az dat godleaz' dîivels brot
My to gnierdet, Wier 's dyn God?

Tot zijne ziele, in Ps. 103 (p, 121), is het ook te regt
don; Jeruzalem aansprekende (Ps. 137 , p. 98) insgelijks
dou; mar as ik dy forjit, Jerusalem; en in den zelfden
psalm, het kind van Babel, of Babyion:

O Babels bern! loksïllig mot hy wezze,
Dy dy trocli ivraek yn 't pleagjen scil oplezze
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Dyn misdiede eern' oan uwz so wreed begien.
Hoe schoon begroet hij de zon met dou; zet er jou

voor in de plaats, en het mannelijke van den toon is
geheel bedorven;

Goune sinne, duivk in blieu,
Loyts oan'e oare igge hinne.

Wer zet dy uwz stjonkbedrieu,
•Dog dyn hynzer rinne,

In dyn laeytsende eag dat gljuerr't, enz., p. 63.
Elders spreekt hij den oceaan, de wereld, op de zelfde

wijze aan; nergens heeft zich daar zijn poëtisch gevoel
verzaakt; en dewijl dit alleen bij God plaats heeft, ver-
moed ik, dat hij in zijne demoedigheid bezweken is voor
zulke vrienden als Gabbema en Rintjes, die het mis-
schien ongepast rekenden, om God met du aan te spreken,
nadat men beleefdheidshalve menschen met jij had leeren
begroeten. Men vindt een voorbeeld van de toegespro-
kene wereld, blz. 52 ,

O ivrâd, forwrigge yn alle dinge!
O, 'k seag dy t' eyn ynn' eynleaz greft'kuwl.

Jimme, ais gezegd is, geldt immer als pluralis; er
zijn prænomina personalia van den 2den persoon in het
enkelvoud du, dou, di, en de pluralis reverentiæ jou, ji,
jy, y. De vraag is, hoe ik met die twee woorden in de
vertaling van Mattheus, bij het aanspreken van slechts
één persoon, heb huis gehouden? Het antwoord is dood
eenvoudig. Ik liet mij alleen leiden door het instinkt
mijner moedertaal, en elk kan oordeelen in hoeverre de
voorbeelden, welke ik daarvan zal aanhalen, met de
begrippen eener gezonde taalkennis in overeenstemming
zijn. — God wordt aangesproken met dou, V I , 9, Uws
heit, dy deer biste yn di Mmelen. Dyn namrne wirde lul-
lige! Jezus tot God, X X V I , 39, naet as ik wol, mar
lyh astliou wolste. — De vrouw tegen den man, dou,
X X V I I , 19. Lit dy naet yn mei dy rjochtfirdige. Op
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het dorp mijner geboorte kwam in mijne jeugd een echt-
paar van het Heerenveen wonen, die jy tot elkander zei-
den , en ziet, de gansche dorpsbevolking lachte er om ,
als eene laffe en geveinsde pligtpleging tusschen bed-
genooten. — Gelijken tot elkander clou; de meid des
Hoogepriesters tot Petrus en omgekeerd, X X V I , 69,
Dou wierste ornmers eák mei Jesus, di Galileër, en Petïsis
antwoordt, Ik wyt naet hwœrsthou oer praetste. De heer
tot zijnen dienaar dou, X V I I I : 32, di liiele gréate scüd
liab ik dy saonken, enz. De knecht tot den heer JOK (29),
ik scil jou alles bitelje. Bij den afstand van rang voegde
zich hier nog schuld aan de zijde des dienaars, en ver-
ontwaardiging aan de zijde van den heer. — Een koning
tot eenen oneerbiedigen onderdaan dou, X X I I : 12. Ho
komsthou hjir sa, feint, sonder brullofts-klean? Dat feint,
vtaiï (QÇ, heeft hier eene ongunstige beteekenis, even of
men in het Hollandsen zeide, „ Hoe komt gij hier zoo,
„ hameraat, zonder bruiloftsgewaad?" — Jezus tot Pe-
trus, als zijnen onderdaan en leerling, dou, X X V I : 34,
en Petrus antwoordt zijnen heer en leermeester met jou,
al moast ik mei jou steárre enz. Zoo ook Jezus tot Judas,
X X V I : 25 , Dou heste it sein. De discipelen tot Jezus,
X I V : 33 , Jy binne yn wjirheid Goads soan! De dis-
cipelen Jezus zeggende, dat zijne moeder daar was,
X I I : 47 , Hen, jins mem ind broárren stéane dœr buwten.
Ia de onderstelling, dat Jezus de moeder der zonen van
Zebedeus in gemeenzamen omgang kende, laat ik hem
vragen, X X : 2 1 , Hwat wolsthou? Pilatus, als de hoog-
ste ambtenaar des lands, als regter en welopgevoede
Komein, gebruikt jegens Jezus, dien hij voor onschuldig
houdt, het hoffelijke jou, X X V I I : 11, Binne jy di kening
f en di Jeuden f Jezus antwoordt hem met jy, Jy sizze
it. De trotsclie en van toorn ziedende hoogepriester zegt
tot Jezus dou, hetwelk verachtend is, omdat hij Jezus
jou schuldig was, X X V I : 63 , Ik biswar dy. De zacht-
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moedige aangeklaagde vergeldt hem dien hoon niet, maai*
antwoordt waardig met jy, Jy hawive it sein. Joannes
eerbiedigde de gevestigde magt, terwijl hij den koning,
die er mede bekleed was, persoonlijk bestrafte, en zeide
daarom, X I V : 4, It stiet jou net fry hjar to haiowen. De
Joodsclie raad tegen Judas, volgens den regel „ amo pro-
„ ditionem, odi prodîtorem," dou, X X V I I : 4 , Sjœn dou
ta f o dr dy selfs. Hwat rekket mos dat? De soldaten, om
Jezus te honen, X X V I I : 29 , Goeden del, dou kening
fen di Jeuden. De Joden Jezus aan het kruis uitda-
gende, XX.VII: 40, Dou, dy di iimpel âubrekste ind yn
tlirye dagen opbouw&te; help je dy selme. Insgelijks de
geregtsdienaren, die Jezus bespogen en in het aangezigt
sloegen, X X V : 68, Dou, Christus, profeteárje mos nou
'ris, hica dy slein hai?

Indien iemand mogt denken, dat ik in dezen meer
naar een berekend plan, clan volgens liet gebruik, ben
te werk gegaan, hij zij gebeden eens na te gaan welk
gebruik Eelke Meinderts, die alleen zijn taaiinstinct op-
volgde, in Aagtje Ysbrants van dou en jy gemaakt heeft.
De zoetelaarster Tryn-bont zegt tegen de boerinne jy, de
boerin tegen haar dou. De oude vroedvrouw tot de jeug-
dige Aagtje, hoewel vrouw boerin, dou, en deze boerin
weder tot de vroedvrouw^. De boerinnen allen tot Tryn-
bont dou, behalve de meid, die jy tot haar zegt als ouder
in jaren, en Tryn weder tot de meid dou. De boerinnen
tot elkander als speelnooten dou; Âagtje en iiaar man,
als gelijken en echtgenooten, wederzijdsch d.ou. l iet kind
tot de ouders jy; de ouders tot het kind dou. Allen te-
gen Griet, eene zoetelaarster met wittebrood, dou. De
lijderes tot den geneesheer jy. Alles is hier uit de natuur
gegrepen, zonder dat Eelke-boer over het gepaste of onge-
paste van dat gebruik ooit een oogenblik nadacht.

En dit zal genoeg zijn tot eene proef, waaruit de lezer
zien kan, hoe ik dou en jou, dy en jy, dyn en jins, ert

IV. N. E. 5



50 BE VERTALING DES

jimme heb aangewend. Daar ik echter begonnen ben met
te zeggen, dat de" invoering van den pluralis reverentiæ
zoodanige aanwending in haar natuurlijk gevolg had , zoo
moet dit ook op andere Germaansche talen van toepassing
zijn, of mijn beweren zoude zonder grond wezen.

Wat dan allereerst betreft het Engelsen, zoo lang de
Angelsaksische moeder nog geene pluralis reverentiæ ken-
de, gold bi« voor één persoon, zonder,,. onderscheid van
rang of betrekking, en gi voor meer dan twee: want het
dualis, hetwelk ook eenmaal in het Friesch bestond, doch
nu slechts bij de Strand-Friezen bewaard blijft, rigtte
zich slechts tot een paar menschen. Maar toen Ags. eov,
gijlieden, als pluralis reverentiæ tot één persoon begon te
gelden, en wel die den spreker gelijk of boven hem was,
in den vorm van you, het Friesche jou, bleef thou over
voor de uitersten; of voor den plegtigen toon tot God
en grootsche voorwerpen, als de zon, den oceaan; of voor
den gemeenzamen vertrouwelijken toon tusschen echtelin-
gen, geliefden, ware vrienden. Zoo zingt Addison:

For though in dreadful whirls we hung

High on the broken wave,
I hnow thou wert not slow to hear,

Nor impotent to save.
Zoo ook in het Engelsen Onze Vader, Hallowed be thy

name! Thy Mngdom come! Your name, your kingdom, zoude
in de ooren eens Engelschmans klinken, als of wij zeiden:
„ Uedeles naam worde geheiligd! Uédeles koningrijk kome!"
Ook tusschen twee gemeenzame vrienden, als b. v. bij
Cowley: Her e 's to thee, Dick! Dit glas breng ik u, Di-
derik! Ook groote aristocraten tot ambachtslieden in de
tijden van Shakespear: zoo opent Flavius de Julius Cæsar
met de zaamgeloopene kerels te vragen, wat hun ambacht is:

Flavius. SpeaJce, what trade art thou?
Carpenter. Why, sir, a carp enter.
Marullus. - Where is thy leather apron and thy rule?
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What dost thou with thy best apparell on? You, sir,
what Irade are you ?

Cobler. Truely, sir, in respect of a fine worhnan, 1 am
hut, as you would say, a cobler.

Murellus. But 'Ivwat Irade art thou? Answer me di-
rectly.

Flavius zegt steeds thon tot de timmerlieden en schoen-
lappers , doch als hij den schoenlapper bij vergissing met
sir aanspreekt, zou thou ongepast zijn; hij zegt dus you.
Zoo wel kende en eerbiedigde Shakespeare den genius
der volkstaal.

Ik zal den dichter nog eens laten hooren in eene za-
menspraak tusschen Miranda en haren vader Prospero.
Miranda. Sir, are not you my fatlier ? Prospero. Thy
mother xoas a peece of virtue, and she said thou wart my
daughter. De dochter zegt tegen den vader sir en you;
de vader tegen de dochter thou en thy.

Wanneer men thou gebruikt tot iemand, wien als gent-
leman you toekomt, is hij beleedigd. Zoo in de old Mo-
rality of Hycke-Scorner,

Avaunt, catyfe, dost thou thou me f
1 am come of good cynne (4).

Scheer u , ellendeling! spreekt gij mij aan met thou?
(Fr, Doukest dou my?) Ik ben uit eene goede familie.
— Hoe naauw dit luisterde, daarvan verhaalt ons Eras-
mus op zijne geestige wijze eene heel aardige ontmoeting.
Hij had een' zeer grooten vriend in Londen, een jon-
gen Hollander, die zich daar als geneesheer had ne-
dergezet / en tot wiens kennissen onder anderen ook
behoorde een schatrijk Engelsclimau, die voor een braaf

{4) Zoo ook in het Duitscii :
Solt du micli dutzen ? Wciszt du tucht
Das ick ein königlicher diener bin?

A, Gryphius , 737.
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man doorging. Deze lieer kreeg eene gevaarlijke en
besmettelijke pestkoorts, en bezwoer den jongen Hollan-
der, onder het beloven van gouden bergen, bij hunne
vriendschap, om hem in dezen nood toch bij te staan.
De geneesheer deed het onmogelijke om hem te redden,
en dit gelukte. Nadat hij volkomen hersteld was, her-
innerde de geneesheer den patiënt zeer besclijsiden aan
zijne belofte , om hem goed te zullen beloonen. „ Twij-
„ fel daar niet aan:" hernam de Engelschman, „ maar
„ mijne vrouw heeft den sleutel der geldkist, en gij
„ weet hoe vrouwen zijn. Ik wil voor haar niet weten,
„ dat ik u zulk eene groote som geef." Er kwam geene
betaling, en de medicus zijnen patiënt wat later geheel
hersteld op straat ontmoetende, herinnerde hem beleefdelijk
nogmaals zijne schuld, Daarop verzekerde de Eugelsch-
man bij hoog en bij laag, dat zijne vrouw reeds betaald
had; de medicus ontkende liet, en had het ongeluk (zij
spraken in het Latijn, en ook daar was liet onderscheid
tusschen tu en vos ingevoerd), had liet ongeluk, zeg ik,
om den Engelschman met tu aan te spreken. Deze zich
beleedigd veinzende, hernam, „ Verdoemd, spreekt gij Dutch-
„ man hier een Engelschman met tu aan?" en met één, als
buiten zich zelven van verontwaardiging, en van boosheid
den kop schuddende, en vloekende en dreigende, pakte
hij zich weg. Dit was de laatste munt, die de Hollander
in betaling kreeg. Erasmus en zijn vriend verfoeiden dit
ondankbaar stuk vleescli wel, maar om de kolossale schaam-
teloosheid, dat hij zijn quasi gekrenkt fatsoen tot voor»
wendsel zijner wanbetaling gebruikte, moesten zij toch
lagchen. (Adagia, Basil. 1526, p. 280.)

In de gemeenschap der liefde is tliou geheel onmisbaar.
Kan er iets teederder door een dichter gevonden en ge-
zegd worden, dan het gebruik, dat Herrick in zijne
Hesperides (blz. 394) van thou gemaakt heeft, tot zijne
innig geliefde Perilla:
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't Will nol be long, Perilla , af ter this,
That 1 must give thee the supremest kisse.
Dead when I am, first cast in salt, and bring
Part of the creame from that religious spring,
With whioh, Perilla, wash my hands and f eet.
That done then wind me in that very sheet,
Wîiich wra'pt tliy smooih limbs, when ihou didst implore
The Gods protection bid the night before.
Folloio me weeping to my turf e, and there
Lei fall a primrose and, ivith it a teare.
Tlien lately let some weeldy strewhigs be
Devoied to the memory of me.
Then shall my ghost not walk about, but keep
Still in the coole and silent shades of sleep.

Tot regt verstand dezer regels diene men te weten,
dat . de Engelschen eertijds gewoon waren hunnen ster-
venden vriend eon afscheidskus voor de eeuwigheid te
geven; dit is hier the supremest kisse. Dan plaatste men
op de borst van zijn lijk een tinnen bord, waarin een hand-
vol zouts aan de eene zijde, en aarde aan de andere; de
aarde als zinnebeeld der sterfelijkheid van het ligchaam,
dat uit het stof genomen tot het stof terugkeert; het
zout als symbool van de onsterfelijkheid der menschelijke
ziel. Het zout, of een deel daarvan, deed men in wij-
water, en wiesch daarmede de handen en voeten van het
lijk. Verder trok men het lijk het doodhemd aan, en
wond het , ten teeken der innigste vereeniging nog na
den dood, in het zelfde laken, waarop de vriendin den
voorlaatsten nacht had geslapen. Eindelijk liet zij een
sleutelbloem (primula veris)(5) en een traan op zijn graf

(5) De beteekenis der primula veris zal in dezen ieder duidelijk zijn,
die zich uit Shakespeares Winterstale, Act. IV, se. 3, de woorden her-
innert;

pctle prhue-roses ,
That dye, unmarried, ere they can behoid
Bright P/iœbus in hts strength.
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vallen; bestrooide liet wekelijks met frissche bloemen en
kruiden, en dan zou de geest van den afgestorvene niet
langer ongedurig om zijn graf heen waren, maar zich ge-
rust in de koele en zwijgende schaduwen des slaaps ne-
dergeven.

Ik voeg hier nog bij de aanspraak van Milton aan de
zon, even als Gijsbert Japix, met thou (Par,adise îost,
blz. 5).

Thou sun, of tMs great world both eye and soul,
Aehnowledge Mm thy greater; sound kis praise
In thy eternal cour se, both lohen thou climbst,
And wJien high noon has gaind, and lohen thou fallst.

Hoe flaauw, om niet te zeggen laf, zou die heerlijke
toespraak worden, zoo men you en yowr in plaats van
thou en thy schreef! Het groote hemelligcliaam, den
monarch van ons hemel-stelsel, aanspreken als een gent-
leman !

De aangehaalde plaatsen uit Herrick, Shakespeare,
Milton en Addison kunnen in het Friesch met al hare
schoonheden worden overgebragt; doch in liet Hollandsen,
hetwelk zijn du en dijn smadelijk verworpen heeft, is
zulks onmogelijk,

Geeno natie heeft echter haar du in rijkeren en dieperen
zin opgevat clan de Duitsche; maar ook geene, die in de
vriendschap en liefde gevoelt met die innigheid en arge-
loosheid, met dat dweepencle gevoel, hetwelk zij gemüih
noemt. En terwijl liet gebruik van du bij andere natiën
als de Engelsche verflaauwt, is het zoo levendig als ooit
bij de Duitsche. Zoo spreken zij God, Christus, en elk
hooger wezen met du aan. Het hart, als de zetel van
gevoel en leven, met du:

JHerz, mein herz, was soïl das geben,
Was bedrcinqet dich so sehrf

Zijt gij bekend met eenen Duitscher, bevallen uwe be-
ginselen, uw karakter en uw persoon hem, het is hem
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onmogelijk langer hoffelijk jegons u te zijii, eu u ilir, gij,
te noemen, of zich zelven ihr van u te laten noemen;
hij vraagt u als een onderpand der vriendschap bet ver-
trouwelijke du. Zoo laat Schiller Don Carlos den mar-
kies Posa vragen:

Und jetzt noch cine hitte, nenn mich du.
Ich Jiabe deines gleichen stäts beneidet
Urn dieses vorrecht der vertraulichkeit.

De dichter kan in het Duitsch niets goeds zonder, du
uitvoeren, indien hij zich. in de ware spheren der dicht-
kunst beweegt. In de lyrische poezij, in de tragoedie, in
het heldendicht, hoe zou daar ihr klinken? Velen poog-
den het in te voeren, maar keerden op het oude en
ware voetspoor tot du terug. Telkens wanneer Götlie
en Schiller in hunne schoonste stukken van du gebruik
maken, zijn zij dus in het Hollandsen geheel onvertaal-
baar. En vooral in de uitdrukking der teederste liefde
is du onmisbaar. Hoe zullen wij in onze beroofde taal
uitdrukken , wat Voss zegt, Muiter, ich duze diali aucli,
wie die leibliche, die mich geboren t of hoe deze ï'egels van
Uhland, uit zijn Scheiden und meidenî

So soU ich nun dich meiden.
Du meines lebens lust!
Du küssest mich zum scheiden,
Ich drüc'k dich an die brust.

Ach, liebchen! heiszt das meiden,
Wenn man sich herzt und küszt?
Ach, liebchen! heiszt das scheiden,
Wen man sich f est umschliesztf

Ik zal mij over dit onderwerp niet verder uitlaten. Grimm
heeft in zijn woordenboek de rijke en verscheidene wijze,
waarop het vernuft en het gevoel van Duitschland met
dit pronomen speelde, breedvoerig in bijzonderheden uit-
gelegd.
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Bij de IJslanders is pu tu, en pier vos, en dat pier
gebruiken zij ook als een pluralis reverentiæ tot één per-
soon, evenwel met behoud van pu, voor verschillende
soortgelijke einden, aïs ik in het Friesch en Engelscîi op-
noemde.

In liet Deensch gebruikt men diu bij de opening der
rede, of om een bemind voorwerp te liefkozen,, of wien
men anders beleefdheid schuldig zoude zijn, te schelden.
Iets dergelijks heeft met liet Zweedsche du plaats.

In liet laatst der middeleeuwen had de hoffelijkheid
van den riddergeest reeds ingevoerd, om ook in liet Latijn
dier dagen vos beleefdheidslialve tegen één persoon, die des
waardig scheen, te gebruiken. En dit was zoo gevestigd,
dat de geestelijke, die zijnen broeder met tu en tibi in
eenen brief aansprak, voor deze gemeenzaamheid ver-
schooning moest vragen. Ducange haalt op vohizare de
volgende plaats uit eenen brief van Mathias Chlunitzau
aan, „ Nee moleste f er as, frater carissime, quod more scrip-
„ turarum utendo, tibi in singulari et non in plurali scri-
„ bitur; nam et Christus magister omnium neminem um-
,, quam legitur vobissasse, et parem modum scribendî ergo,
„ me, dum opus exegerit, opto ubilibet observari." De reden
dezer ontschuldiging was eenvoudig, dat de mode inge-
voerd had, om personen van geringen stand, of ook voor-
namen, welke men blijk zijner verachting wilde geven, met
tu aan te spreken. Er liepen natuurlijk vele variatiën op
dit thema; want de hooge adel en de staatsdienaren van
Duitschland zeiden, ten teeken van caste-gelijklieid en ge-
meenzaamheid, tu tot elkander, terwijl zij fatsoenlijke bur-
gers met vos begroeteden. Deze onderscheidingen hangen
dikwerf af van den zin, waarin het singularis of pluralis
door de sprekers gebezigd wordt, en dus van de betrek-
king tot elkander.

Het Fransch, voor een groot deel uit de Latinitas
barbara geboren, nam deze onderscheidingen eigenaardig
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over. Behalve geboorte en rang, die aanspraak gaven
op vous, gijlieden, was het in Frankrijk ook het huwelijk,
hetwelk den man eene menigte regten, en voor den staat
en de kerk gewigtige pligten, oplegde, en alzoo tot eenen
hoogeren en eerwaardigcren stand in de maatschappij ver-
hief. De jongman, dien men 's ochtends nog veilig met
tu mogt aanspreken, zoude zich daardoor aan den avond
beleedigd hebben gevoeld, indien hij op den middag in
liet huwelijk was bevestigd geworden. (Garpentier tuizare.)
Overigens kent ieder het tegenwoordig onderscheid, Tu
is voor het Opperwezen, voor de zon, den dood, den slaap,
maar ook is liet de taal der liefde en van het vertrou-
wen. Vous daarentegen is het algemeene woord der da-
gelijksche hoffelijkheid. Bij de dichters vooral, die hunne
taal verstaan en hun onderwerp gevoelen, komt dat on-
derscheid best uit. Van de oudere Fransclie dichters is
het niet noodig iets te zeggen: tot voorbeeld zij genoeg
deze plaats van La Martin e bij het opgaan der zon;

Conduis-moi, chère Elvire, et soutiens ton amant!
Je veux voir Ie sole.il s?élever lenteinent,
Précipiler son char du haut de nos montagnes ,
Jusqu'à Fheure où dans l'onde il ira s''engloutir,
Et cèdera les airs au nocturne zéphyr.
Viens! que crains tu pour moi! Le del est sans uuage,
Ce plus beau de nos jours passera sans orage;
Et c'est Fheure où déjà, sur les gazons à fleurs,
Dorment pres des troupeaux les paisibles pasteurs.

Dieu! que les airs sont douæ! que la lumiere est pure!
Tu rbgnes en vainqueur sur foute la nature,
O soleil! et des deux, où ton eliar est porté,
Tu lui verses la vie et la fecondité. Meditation XXIV„

Doch La Martine, wat de kennis zijner taal betreft,
staat niet vast in de schoenen; want tot God bezigt hij
ook dikwerf vous, ten onbetwistbaren bewiize, dat liet
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zuivere taaiinstinct in de Franschen ook al begint te ver-
basteren; zoo zegt hij b. v.:

Seminaire de ***, 6 Mars 1793.
Pardonnez-moi, inon Dieul la vengeance est à Vous.
Ah! pour la desarmer je tombe a vos genouæ.
Que la faute et l'horreur de ces jours de tempêtes
Retombe sur Ie temps et non pas sur leurs têtes.

Jocelyn, p. 63, Brux. 1836.
Op eene andere plaats weder:
Oui, j'espère, Seigneur, en ta magnificence!
JPartout à pîeine main prodiguant l'existence,
Tu n'auras pas borné Ie nombre de mes jours
A ces jours d'ici bas, si troublés et si courts.
Je te vois en tous lieuæ conserver et produire:
Celui qui peut créer dédaigne de détruire.
Temoin de ta puissance, et sur de ta bonté
J'attends Ie jour sans fin de Vimmortalitê. Medit. XVI .
Hier is alles weder in den haak! Maar een veel fijner

kenner zijner taal in zulke eigenaardiglieden is zeker de
zanger Beranger, die dieper dan eenig ITrausehmau, uitge-
zonderd alleen Courier, in de volkstaal had gegrepen, Ik
heb vroeger uit het begin van den Julius Cæsar aange-
wezen, hoe Shakespeare, geleid alleen door zijn taaiinstinct,
bij sir een you paste jegens den zelfden man, dien hij
dadelijk daarop met tliou toespreekt. Voor den opmerker
is Beranger vol van soortgelijke fijne trekken. Slaat b. v.
op Le vieux cêlibataire, die Babet als beminde met tu, en
als jufvrouw met vous aanspreekt.

J\''expose plus à des travauæ pénibles
Cette main douce et ce teint des plus frats:
Auprès de moi coule des jours paisïbles ;
Que mille atours rèlevent tes altraits.
L'amour par euæ m'a rendu sa puissance.
Ne vois tu pas son fiambeau, qui me luit?
Allons, Babet, un pen de cotnplaisance!
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Un lait de poule et mon bonnet de nuit.

A mes désirs, qiwi! Babet se refuse ?
Mademoiselle, auriez vous un amant?
De mon neven, Ie joekey vous amuse?
Mais songez y , je fais mon testament.
Docïle enfin , livre sans résistance
A. mes baisers oe sein, qui m'a séduit.
Allons, Babet, uu pjeu de complaisanee !
Un lait de poule et mon bonnet de nuit.

Ah l tii te rends, tu cèdes à ma fiamme! etc, etc.
Zoo lang hij minnend en vertrouwend spreekt zegt hij
Babet en tu; zoodra hij haar mistrouwt zegt hij mademoiselle
en vous, om tot Babet en tu terug te keeren, als zij zich
aan hem overgeeft, Songez pluralis; livre singularis.

Bij de Italianen heeft ook al dergelijke onderscheiding
plaats; tu is het woord tot God; b. v. liet Onze Vader,
Padre nostro, die sei ne cieli! Sia santificata il tuo nome!
Venga il, tuo regno! Tnsschen vertrouwde vrienden en
gelieven is ook tu het woord, van waar de phrasis star'
a tu per tu, zonder eenige pligtplegingen met elkander
omgaan; voi daarentegen is het woord der burgerlijke be-
leefdheid, als vous bij de Franschen, Petrarca Vereerde
Laura bij haar leven als eene aardsche koningin, die door
hare oogen eene onbeperkte heerschappij over zijn hart
voerde, en hij naderde haar nimmer dan met voi; maar
bij haren dood wierp zij het kleed der sterfelijkheid af,
zij verwisselde de aarde met den hemel; zij was eene ver-
heerlijkte, een hemelgeest, een engel geworden, en als
eene halve godheid vereerde hij haar van het uur haars
stervens af met tu. Zijne poëzij op Laura is gesplitst in
twee deelen; het eerste sonetti e canzone in vita di Ma-
donna Laura; het tweede in morte di Madonna Laura.
In het eerste is het altijd voi; in het laatste tu. Bij voor-
beeld (in vita) Sonnetto XC.
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Veggio senz'' oechi; e non ho lingua, e grido;
E bramo di perir, e cheggio aita;
Ed ho in odio me stesso s ed amo altrui:-

Pascomi di dolor; 'picmgendo rido;
Eguahnente mi spiace motte e vita.
In questo stato son, donna, per vui.

(In mortè) Sonnetto XII.
L'acque 'parlan d'amore, e Fora, e i raini,

E gli augelletti, e i pesci, e i fiori, e Verba ;•
Tutti insieme pregando ch' i sempr' ami.

Ma tu, ben nata, che dal ciel mi chiami;
Per la memoria di tua morte acerba
Preghi, ch' ï sprezzi 'l mondo e suoi dokt ami.

Zie ook sonetto XIV , waar tu verscheidene malen voor-
komt, en verder overal, waar de dichter zijne verheer-
lijkte Laura aanspreekt.

Eindelijk gebruiken de Spanjaarden hun tu, tu, en
tui/o, tuus, of in den vertrouwelijken toon van gemeen-
zaamheid en vriendschap, of wanneer iemand van rang
den dienaar aanspreekt, of ook in liet gebed tot God;
b. v. Padre nuestro, que estás en los cielos! Santificado sea
el tu nombre! Venga el tu regno! terwijl vos, vos, en vuestro,
vester, het pronomen der hoffelijkheid tegen lieden van
rang en van beleefdheid jegens gelijken is.

Ik koom eindelijk tot onze eigene taal. Het is aan
ieck-r, die ooit een oog in een Oud-Uederlandsch geschrift
sloeg, bekend, dat ook daar, even als in de zustertalen,
du, tu, voor het enkelvoud, en ghi, vos, voor het meervoud
gold. Voor de weinigen, die dit niet weten, zal ik een
paar plaatsen aanhalen, In mijn rijk versierd gebeden-
boekje staan een e menigte schietgebeden, als liet volgende:
O toonderlike vergaderinge! Die scepper des menseheli-
leen kinnis ontfenc den lenenden lichani, ende geioeerdichde
hem geboren toe weerden van eenre ioncfrouwen, ende is
voêrtgeoomen mensche sonder mans todoen, ende heuet ons
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gegeuen sine golheii. O gloriose vrouwe, bouen den steef-
nen hoglie! Die di voersiende scoep, den soekestu (6) mit
dijnre hiliger burst. Dal ons Eua drouieh nam, dat gauesiu
weder mit hoger vrucht. Op datse, die men bescreiet, in
hoecheit gaen, so bistu gemaect een hemels vinster op des
hoghen conincs doere; du, des lichtes Uenckende poerte! OM,
verlosete vole, verurouivet iv omme dat leuen, dat ons ouer-
mits hoer is gegeuen. Glorie si di her e, die vander ionc-
fr ouwen geboren biste, ruitten vader ende natten huigen
ghiest ewelike sonder einde. Amen. En op eene andere
plaats: Eersame ioncfrouwe, godes moeder, ioncfrouwe ewe-
like ! Maria! Du loordes weerdich der engelen eoning te
draghene ende hem te soeckene (6), Enege ioncfrouwe, ie
bidde di, dencke onser! Milde mag et, bidt Cristum voer
ons, dat ivi mit dijnre hulp e ten hemelsehen rike weer-
dich iveerden. Nog eene andere plaats uit mijn boekje van
Sinte Maria Magdalena klooster te Wijk bij Duurstede:
0 her e Jhesu, hoe varinghe ghengestu allene in artnoedeni

sonder geit, qualiken gecledet. Mit barueden bloten voeten ghen-
gestu die iverelt omme. Do du van Nazareth ghinges tot
Johannes ende lietes di dopen; ende van dinen dopen ende van
dijnre vasten quamestu allene ende arm weder tot Nazareth
eer du dinen iongheren vergaderdes ende riepes di nae te
volghen. Men zeide du niet alleen tot den hemelling,
wanneer men tot één alleen sprak, maar ook tot eiken
anderen persoon op aarde. Zoo lees ik nog in het aan-
gehaalde boek: Eulogius bad hem (den melaatschen man)
dat hy hem, goeliken lyden woude. Die malaetsche mensche
seyde hem, f, Ie en mach dijn spottelike woerden niet lyden.
„ Du gheueste mi magerliken t'eten: ghif mi vleysche t'eten."
Doe dede Eulogius sinen wille ende gaf hem vleische f eten.
Doe riep die malaetsche mensche, „ 1c legghe hier als een

(6) Het Lat. sugere heeft tegenovet zich een Germaanscli suken, aoc
als het hier voorkomt, hoewel al de anderen verkeerd sugen , zuigen.
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„ heremijt; ie wil onder die luden wesen. 1c hen gënesen
„ als ie dat volc sye." Ende Eulogius sprac, „ Laet di
„ ghenogen. Ie sel di brengen onder een grote scare van
„ broederen." Doe riep die malaetsche mensche mit mis-
baer, „ Wapen! wat sel mijns gkeworden? Ie en ean dijn
„ aensicht niet ghedogen. Wat soude mi dan dijn ghelike f
„ Wapen! dattu di niet en scaemste? Brenfhe mi weder
„ daer ie was"

En dit is genoeg voor de zulken mijner lezers, die
in het Oud-Nederlandsch niet bedreven zijn, om hun te
toonen, dat men het enkelvoud du bezigde, wanneer men
tot één persoon sprak; en het meervoud gi, wanneer de
rede was tot meer dan één. Dit veranderde echter lang-
zaam, toen men tot zekere personen, ook dan wanneer
er slechts één aanwezig was, gi, vos, als pluralis reve-
rentiæ begon te rigten. Het is hier mijne taak niet aan
te wijzen, waar deze verandering haar eerste begin nam,
noch langs welke wegen en trappen zij haar volle beslag
kreeg. Doch toen liet daar toe kwam, waren de gevol-
gen de zelfde als in de bovengenoemde talen. Gi was het
woord der hoffelijkheid tot één persoon. Met du sprak
men God aan; met du zijnen gemeenzamen vriend en
zijne minnares, en omgekeerd; met du zijn kind. Du was
het pronomen van verachting voor hem, wien anders vol-
gens de regels der wellevendheid gi toekwam. Het berigt
van Kiliaen is hoogst onvolledig, wanneer hij zegt: „ Hæc
„ vox du cum indignatione profertur, nisi fiat senno ad
„ ter maximum aut supremum aliquem, nempe ad deum,
„ i'egem, principem. Non tantum autem apud Teutones
„ ignominosum est quemquam du appellare, verum etiam
„ apud Italos, Hispanos, Gallos. Veteres tamen Teuto-
„ nes du non ghy in singulari numere usurpasse certissi-
„ mum est." Hij verzwijgt het gebruik van du in de
ïiefde en de vriendschap. De voorbeelden van Plantijn,
die in 1573, en dus bijkans 30 jaren vroeger dan Ki-
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liaen (1599), verscheen, schijnen echter op verwijt of
berisping te doelen; b. v. „ Du hebst dat ghedaen, tu hoc
përpetrasti. „ Du bist idt sulfs schuldich, tutemet in culpa
„ es. Dy wil ick dat vergelden, reddam tibi talionem." On«
dertusschen gelieve de lezer zijne aandacht te vestigen
op zulke versjes als de volgende, en hij zal zich overtui-
gen, hoe wel du paste voor den toon van het belang-
stellend ouderhart en de vleistem der liefde.

Myn soon; mijn reden onderhouw!
JBewaer mijn les by dy getrouw;
Dyn leven salstu daer nae richten;
Ja, als dijn oogen-appel teer
Neem waer mijn oversoete leer:
Sy sal tot deucht en eer dy stichten.
En neemse dan niet minder toaer,
Dan o/se rond gewonden waer
Om dijne vingers, en geschreven
Als in een luel berey.de bert,
Tot in het binnenst van dijn hert
Om noyt daer uyt te zijn ghedreuen.

En wanneer dan de onkuische vrouw uit de spreuken
Salomons (cap. VII) den jongeling aanlokt, en zegt:

Siet, daerom ben ick uytgegaen
Om dyn aenschijn te soeoken aen.
lok vinde dy na mijn behagen.

Mijn koetse heb ick toebereyt
En dekens sacht daerop gespreyt
Met beelden schoon verder et;
Jae, lijnwaet uyt Egypten-land,
En hebbe die met myrrhe-brand,
Met sandel en canneel gevieret.

Siet daerom, lieve, laet ons vry
Naer 's herten lust ons maken bly,
En liefde oefenen ter degen.
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•Jas, tot den vollen dageraet,
Laet ons van blysoap heel versaet
Het liefdenspel volcomm plegen.

Zoodra de dichter het meertal begint aan te spreken,
is du uit, en begint het pluralis ghij;

Siet daerom, myne kindren, hoort
Naer mijnes monds wei-radend woort;
Laet u gemoet naer hare wegen
Niet dalen.

Zeeusche nachtegael, I I I , 9, in 1623 door Jan Pietersz
van der Venne uitgegeven; en'de vertalers van den Sta-
ten-Bijbel , die omtrent den zelfden tijd met die overzet-
ting bezig waren, hebben du ten eenenmale verworpen,
en weten van niets anders dan van qhi in het enkel-
en ghylieden in het meervoud te zeggen. Zie Hinlopen,
Historie v. d. Nederl, overzettinge des bijbels, blz. 101.
Hoezeer dit nu de genadeslag aan du bij het algemeen
gaf, zoo liet een enkele fijne geest, als Constantijn Huy-
ghens, zich. dit juweel, waarvan hij al de waarde ge-
voelde, zich zoo maar niet door de eerwaarde en zser
geleerde heeren uit de handen rukken, en hij opent zijne
Ledige uren met eene Biddaghs-bede op den 9 Oct. 1624
aldus beginnende: (ed. 4°. 1658, p. 1.)
Sluyt dijne woleken niet, die boven dijne woleken
Ter hoede dijner volken,
Ter straffe sittest, Heer!
Der volcken, die in ons vervolgen dijne eer.
De pijlen van ons hert, de sohichtighste gebeden,
Die wy van dus beneden
Doen stijgen tegen 't steil
Van dijn' onsienlickheits onafgepeilde peil;
Die kalvr'en onser Upp' en konnen niet geraken
Dijn' oor e te genaken,
Tenzy dijn oore dael'
En onsen laffen aêm van mond ten hemel had.
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Huyghens en Hooft waren inderdaad twee groote man-
nen. Als dichters en prozaschrijvers waren zij niet, gelijk
die van deze eeuw, tevreden niet de eenzijdige kennis, die
zich opsluit in de grenzen der boekentaal; zij bestudeer-
den beiden de platte volkstaal, en Huyghens maakte zich
bovendien meester van de dialecten van het Noorden en
Zuiden van Nederland. Hij las zelfs trouw in Gijsbert
Japix; ik bezit het exemplaar dei* Bolswarder uitgave,
hetwelk hij bezeten en gebruikt heeft. Zij waren dus
ieder oogenblik in staat om uit deze levende fonteinen
hunne schrijftaal te verfrisschen en te verrijken, en nie-
mand verwondert zich alzoo over de onuitputtelijke ver-
scheidenheid, de juistheid, de gespierde kracht en het
schilderachtige, waardoor hun stijl boven dien der late-
ren zoo zeer uitmunt. De stukken, welke zij in de
volkstaal zelve schreven, hebben twee aanvatsels; de taal
en het onderwerp. De taal nu is zoo zuiver en zoo on-
gedwongen tevens, dat het is of men de lieden uit de
smalle gemeente zelven hoorde spreken, en in dit opzigt
wekken zij veel meer mijne bewondering, dan door het
uitgelezenste, wat zij in den deftigen boekenstijl nagelaten
hebben. En wat zal ik zeggen van den Zaandammer en
Antwerper tongval, zoo als die in de Trijntje Cornelis-
klucht worden gesproken? Hoe naauwkeurig, boe vast
is des dichters gang in die twee dialecten? Hoe blijft
elk der sprekers zich ià zijne moedertaal gelijk? En waar
heeft de heer van Zuylichem deze kennis in een leven
vol van de gewigtigste staatszorgen kunnen opdoen?

Maar nu het onderwerp! Van de Warnar van Hooft
spreek ik niet; ik geloof dat mijne tijdgenooten vrede met
hem hebben. Doch de Trijntje Cornelis, zoo wij die klucht
aan onzen standaard van smaak en welvoegelijkheid gaan
toetsen, dan loopt zij de spijgaten uit; in het begin en mid-
den der XVIIde eeuw deed zij dat evenwel niet. Ik zal na
niet eens spreken van de menigte kluchten, die ons uit do

IV. N. B."~" fi
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XVIIde eeuw zijn overgebleven maar wanneer men tot
in de middeneeuwen opklimt, toonen ons duizenden ge-
snedene kopjes, beeldjes en figuurtjes; op balken, deuren,
pijlaars, en schouwen; in de oude huizen, stegen, en
hameijen, hoezeer de Germaansche volken in het alge-
meen, en die van Nederland in het bijzonder, van ouds-
lier zich met het kluchtige vermaakten. Ens wat vooral
merkwaardig was, de uitersten van het burleske en het
heilige buurden in hunnen geest zoo digt aan elkander,
dat wij de plegtige gewelven en pilaars der Gothische
bouworde in de kerken door* burleske figuren en basreliefs
vinden opgesierd. In de Lebuinus-kerk te Deventer heb
ik aan één der pilaren een rat gezien, die met de hostie
wegliep, doch door eenen monnik bij den staart werd
gepakt; hoe geestig dit beeldje uitgevoerd was, heeft toch
het domme en smakelooze vandalisme van ons land dit
stuk vernield, en onder oud puin weggeworpen. Te
Hexham in Northumberïand zag ik één der oudste kerken
van geheel Engeland; het vierkante altaar is aan den voet
beschoeid met steenen plinten, waarop allerlei symboles
en aardigheden uitgebeiteld zijn. Hoe verwonderd stond
ik, daaronder eenen vos te zien, die eene gans de biecht
afneemt! En wat ziet men aan het grondgewelf van den
toren te Straatsburg? Ik zal mij niet aan de beschrijving
wagen. De reformatie bragt wel eene groote omkeering
in de begrippen te weeg, maar was er verre af van
den ouden smaak, die zoo diep in het Germaansche ge-
moed wortelde, uit te roeijen, en door een ander besef
van liet welvoegelijke te vervangen. Het contrast tus-
sclien de uitersten bleef even vermakelijk, even verras-
send. Van daar dat in de vaderJandsche mopsjes en
andere liedeboekjes, welke men bij elk gezelschap in den
zak droeg, naast hei kluchtje of liet wulpsche minneîîedje
een boetpsalm Davids stond. 'Van daar dat de geestelijke
gezangen, op de wijzen van minne- en straatliedjes gesteld,
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met stichting in de eerste protestantsche kerken gezongen
werden. Van daar dat tot het laatst der vorige eeuw
en in het begin van deze de bloedige treurspelen, waarin
Punt en Duim, Bingley, Wattier en Snoek alle aanschou-
wers deden sidderen, of tot tranen bewogen, altoos door
eene zoogenaamde naklucht gesloten werden. Doch waar-
toe woorden gespild om iets te bewijzen, wat elk, slechts
eenigzins met den aard onzer vaderen bekend, in de oogen
springt? Wie de ouden van dagen, die tot de vorige
eeuw behoorden, heeft gekend, zal ondervonden hebben
hoe nieuwsgierig zij waren in het aanhooren, en hoe ijve-
rig en gretig in het uitvoeren van eene grap; en wanneer
hij dan het diplomatisch air van het opkomend geslacht
in de fatsoenlijke standen gadeslaat, zal hij moeten er-
kennen, dat er in dit opzigt eene volkomene omkeering
in het nationale karakter heeft plaats gegrepen. En let
wel op , Huyghens had de kinderschoenen uitgetrok-
ken, toen hij de Trijntje Cornelis-klucht uitgaf; hij was
toen 62 jaren oud, en wist wel wat hij deed; hij was ach-
tervolgens geheimschrijver van drie groote prinsen, Pre-
derik Hendrik, Willem II en Willem de derde; hij was
een staatsman, en had eene klucht beneden zijne waardig-
heid geweest, hij zou haar zeker niet hebben uitgegeven.
Of zou men zich eenen secretaris van het kabinet des
konings kunnen voorstellen, onnoozel genoeg, om niet te
weten, dat bij de tegenwoordige denkwijze zijne plaats in
het kabinet onmogelijk was geworden, van den dag af dat
hij zulk een stuk in het licht zond? Men zoude hem
immers voor een vuilik of een krankzinnig mensch houden.
Huyghens opent zijne Korenbloemen met bijbelstoffen, en
even ais de treurspelen sluit hij ze met eene klucht. Hij
draagt ze op aan zijne drie zoonen, met den onsterfe-
lijken Christiaöii, den voorlooper van Newton, aan liet
hoofd. Denkt gij, dat een grijs staatsman tot zulk eene
opdragt ooit of ooit zoude zijn overgegaan, indien hij in
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de verte had kunnen berekenen, dat het één zijner zonen
zoude hebben geërgerd? .Onder de tijdgenooten ken ik
niemand, die een steen op Huyghens heeft geworpen,
dan een enkelen moralist, die zijne eeuw ontgroeid was,
docli zijnen naam niet durfde noemen, uit vsees van uitge-
lagchen te worden. Ken die eeuw, beschouw het werk
des dichters in haar licht, en gij zult vrede met de klucht
krijgen, hoe ruw de grap ook zij. Maar wilt gij den staf
breken over de graven van het voorgeslacht, hetwelk u
door vuur en golven een vrij vaderland uit de tanden
der hel heeft gerukt, omdat zij smaak in zulke aardighe-
den vonden, het zal u wel zijn, indien de dooden zwijgen;
maar als zij opstonden, zouden zij zeggen, „ Ja, schouw is
„ de grap, maar wij vertoonen de ondeugd naakt, zoo als
„ zij is, opdat de aanschouwer zal leeren, hoe slecht de
„ menschen zijn, en lioe braaf gij behoort te wezen. Gij
„ houdt meer van een Franschen calembour, die een elegant
„ gaasje over elke beestachtigheid spreidt, om haar het
„ aanzien van een vergeeflijk grapje te geven; wij vertoo-
„ nen de kluchten van ons gemeen in de taal van dat
„ gemeen. Gij bewondert het slechte Schotsch in de ro-
„ mans van Walter Scott, die het Schotsch gebrekkig
,, kende, en gij hem naäpende hebt vergeten, dat een mid-
„ delmatig origineel nog tienmaal beter is dan de beste
„ copie."

Ik erken, Oats heeft geene kluchten van het allooi van
Trijntje Cornelis geschreven; maar hij heeft uitdrukkingen
en beschrijvingen, waarover de beau monde zich thans quasi
zoude schamen. Als deze ridder, deze ambassadeur aan
het hof van St. James, deze raadpensionaris van Holland,
aan jonkvrouwe Mujlwyck de voordeelen van het buiten-
leven toemeet, en daaronder ook het genoegen opnoemt
van zich in de vrije natuur te ontlasten, en met een pluk
frissche veldkruiden te doen, wat men in de stad doet
met een stuk mms papier; is de oude, brave vader Cats
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dan ook een vuilik? Ach, het geheim is dood-eenvoudig;
men noemde die dingen in de deftigste gezelschappen nog
bij hunnen eigenen naam, zonder dat heer of dame de
neus optrok j want behalve het verschil der eeuw , waren
de grooten in de republiek veel nader aan het volk dan
in de monarchie. — Lees ik niet in de „ Galatliea ofte
„ harders-klachte aen de eerbare, sedenrycke, segenrycke
„ jonckvrou Catharina van Muylwyck" de volgende regels?

Graet men oyt by nacht of dach
Daer men niemant senden mach,
Kijck een reys, dat noodich werck
Heeft al meed' een seker perck;
Daer is (ick en weet niet wat)
Eenigh vuyl besloten gat, •
Daer van onder vuyle damp
Vult den buyck met enckel ramp;
Daer de lucht liet edel hooft
Van zijn goeden stant berooft;
Öiet in desen vuylen stanck
Neemt daer ieder zijnen ganck.

Hier en is 'et niemant schant
Mis (7) te dragen op het lant;
En wy houden voor gemack,
Dat men dit verdrietigh pack ,
Dat men desen swaren last
Lossen mach, alwaer het past;
Maer besonder daer het groen
Nutte saken plach te doen:
Want het kruyt van frissche jeught
Doet van onder groote deught,

•v.

(7) Mis verandert Witsen Geysbeek en andere uitgevers te onregt
in mist. Mis , mes, is de oud-Nederlandsche vorm. De IMezen kennen
dit woord niet, maar wel het derivatnm meóvje, de mest uit den stal
kruijen. Ang. »Skx., meöx, mest. J**"- ouden onderscheiden mis ,. fimetum,
en mist, nebuia.
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Beter als naer stadts manier
Doet het out verufuTt papier.

Ed. folio bij J. J. Schipper, 1657, p. 8.
Doch waar dool ik henen! Ik wilde alleen zeggen,

dat ik onder het lezen van die meesterstukken der
dialectische tooneelpoëzij, de Warenar en Trijntje Cor-
nelis, weinig of geene sporen van het du der ouden
heb aangetroffen, en dat mij zulks zeer "^verwondert;
want, zoo elders, moesten zij, dunkt mij, hier aanwezig
zijn. Dat zij er waren, -is onbetwistbaar» Ik beroep mij
slechts op eene enkele plaats, en dan zal men mij de overi-
gen wel schenken. Er is een bekend pasquil van zekeren
gereformeerden predikant, Abrahamus Magyrus, op de
roomsch-catholijken, getiteld: Almanachs Heyligen, van
den jare 1680, waarin de volgende anecdote (toegift,
p. 16); Een monik eens zullende hiegten bekende, dat hy
een ey aan een waskaars gebraden en op goede Vrydag
opgegeten liadde. De abt zeide, S5 Hoe komt gy daar toef
„ Want dit is een onvergeeflijke sonde." De monik zeide ,
„ De duyvel heeft my daartoe geraaden." De duyvel ter-
stond daar by zynde riep, ,, Dat liegsiu monik! Want ik
„ heb het noyt meer gesien, maar ik heb het van u ge-
„ leert." Korthak is anders zulk een deftig, wellevend
en zelf bezittend individu; maar liier wordt hij grof. Dat
liegstu, monik! Wie spreekt zoo tot een domenij of
ecu geestelijk lieer? Gelukkig dat hij in het Hollandsen
tot niemand onzer zoo onbescheiden meer kan zijn, en
dat hij in allen gevalle moet zeggen: Vbus nientez irnpu-
nenient, of Dat lieg jij!

Voor eenen jeugdigen beoefenaar der Nederlandsche
taal- en letterkunde zoude ik wel de bewerking eener
monographie durven aanraden, waarbij hij de langzame
verdwijning van du uit de Nederlandsche taal aanwees.
Hij zou dán reeds in handschriften der 16 de eeuw stoo-
ten op plaatsen, waarin de schrijver den zin opent met



ïîüANGELIÏJMS VAN MATTHEU8, 71

du en sluit met het pron. possessivum pluraio uw, en om-
gekeerd. Hij zou bij elk later handschrift en elke latere
uitgave du zien minderen, om plaats te maken voor liet
meer en meer om zich heen grijpende gij, tot dat dit ten
laatste alleen overblijft. Een veel fijner en edeler vraag-
stuk zou die geleerde zich echter voorstellen, als hij de
redenen wilde opsporen, die de Nederlanders aanspoorden
om, in tegenspraak met de dringendste eischen van het
ware taaiinstinct, en het voorbeeld van alle beschaafde
natiën van Europa, den singularis du weg te werpen.
Ten jare 1566 verzaakte Jan TJtenhove van Gent in
zijne psalmen nog nimmer du en dijn , als hij God aan-
sprak, b. v. Psalm 74, vs. 1 :

Waeroni verstoorstu ons so langli, o Heer!
End waerom dyn grimmighcyt aengesteken
Heeft so gheroockt end over ons ghebleken,

Die daer syn de schaepleens dyns kudden teer f
Utenhovo sluit eiken psalm met een schietgebed, waarin

du en dyn tot God ontelbare malen voorkomen. Achter
Ps, 75 volgt deze bede, O Godt, die du onderhoudesi
door dyne kracht dat maecksel der wereldt s nademale du
ons voor dyn nolck verkoren heefst, last niet toe, dat wy
na der onbesinneder vermetenheyt der godloosen, dronclcen
werden mei den droessem dyns bekers, mer dat wy ghe-
buyght in rechter oedtmoedigheyt, soecken ons e heerlicheyt in
dy alleene, end-e dat wy dy lof singhen voor eeioelick, door
dynen sone Jesum Christum. Amen, In liet algemeen ge-
bed oncle/ de predicatie, Wy bidden, allergenadighste Vader,
voor den gemeynen wélstandt deses rykes van Engelandt;
vorneemlileen voor onse G. K. M. Elizabeth! WilV desa
dyne dienstniagei genadeliken behoeden voor allen vyanden
lyues ende der stelen, p. 6.

Deze psalmen, in 12° gedrukt bij John Daye te Lon-
don in 1568, werden gezongen in de gemeente der Ne-
derlandsche protestanten, die in Engeland om de Spaansche
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vervolging voortvlugtig waren. In 1620 konden reeds de
Nederlandsche bijbeloverzetters du en dijn voor goed aan
eene zijde schuiven, zonder eens behoeven te zeggen, dat
die woordekens er waren of geweest waren. Ja, de
liederen, welke de synode van Utenhove overnam en
met de Datheniaaiische psalmen achter hare vertaling in
de kerkboeken liet drukken, vervalschte zij, uitgezonderd
alleen wanneer het rijm h;,ar drong om du te Jiouden.
Utenhove,

Onse vader in liemelryck,
Die ons heetst kinders all' gkelyck,
End wilt dat wy dy roepen aen,
Als wy met noode syn beuaen:
Gheef dat niet bidde alleyn de mondt,
Mei' dat het gae. van herten grondt.
Gheheylight dyne name sy:
Dyn woordt ongheualscht blyue ons by.

Orergedrukt achter den bijbel met verandering van heetst
(hêtest) in heet, van dy in u, en van dijn in uwen, en
zoo overal verder.

Utenhove.
Een kurt ghebed voor de predikacy.
O God, die du ons vader bist

Door Jesum Christ,
Gheef dynen gheest ons allen ghemeyn,

Die ons ter waerheyt leyde. bl. 243.
Hier sloeg het ongeluk toe, dat bist, de 2de persoon
van liet singularis du, rijmwoord was op Christ. Bist
behield men dus. Maar voor dynen weder uwen, plur.
geeft voor geef, en met die veranderingen dus .

O Godt, die onse vader bist
Door Jesum Christ,
Geeft uwen geest ons algemeyn,
Die ons ter waerheyt leide.

Er is slechts één lied achter den bijbel, waarin du en
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dijn tot den einde toe zijn volgehouden; ik bedoel het
Avondgebed, eene vertaling van Christe, qui luce es et dies,
beginnende:

Christe, die du bist dag en licht,
Voor dy is, Heer, verborgen nicht.
Dyn vaderlicke lichtes glants
Leert ons den iveg der waerheyt gantsch.

Camphuysen bezigt in zijne psalmberijming du gewoon-
lijk in de flexie, maar anders gif; b. v. Ps . X V : 1, dat
hy met dy, de grootste koning, met dy, de allerhoogste heer,
X X I I : 15 verlaten van dy, X L I I : 1 , na dy trekt myne
ziel enz. Voor du bezigt hij steeds gij.

Uit deze vergelijking blijkt dus, dat du, hetwelk reeds
wankel begon te staan gedurende het begin en midden der
XVIde eeuw, in de Spaansche omkeering, die zooveel
ouds vernietigde en zooveel nieuws geboorte gaf, geheel
aan het kwijnen is geslagen, tot dat de vertalers van den
Statenbijbel eindelijk liet doodvonnis over haar, als een
woord der boekeiitaal onwaardig, uitspraken. Verschei-
dene oorzaken bewogen vervolgens het volk, om het zegel
op dit vonnis te drukken. Zij zagen du niet meer in het
heilige boek, hetwelk zij dagelijks lazen, en de anderen,
die er de waarde van behoorden te beseffen en het herstel
aanbevelen, de groote schrijvers en de grammatici begrepen
er niets van. De eenigste , d^e er mijns inziens een ge-
zond oordeel over velde, was Christiaen van Heule, die
in de Nederduyische Spraec-konst (Leyden 1633), blz. 72,
zegt: „ In vorige tyden heeft men du in plaats van gy
„ gebruikt; want gy is zoveel als gy-lieden. Het onder-
„ scheyt van du en gy is onze tale zeer dienstich, omdat
„ de woorden kort zyn ende het onderscheyt groot is:
„ wort van Aldegonde in zijne psalmen, doorgaens ook
„ van Kats in den Zelfstrijt, en in het Houwelic, tot eenige
„ plaetsen bequanaelic ingevoert. Zoude ooc lichtelic in
„ het gemeyn gebruic plaetse grijpen.
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„ Wj hebben ooc gy ly en gy lui in plaetse van gy-
„ lieden gestelt, om der kortheyt wille; welke korticheyt
3, zeer dienstich is om by de wercwoorden te gebruyken;
„ is ooc in voorgaende tijden gemeyn geweest.

5, Het is ooc in vele spraken gebruykelic te seggen wy
„ in plaetse van ie en gy in plaetse van du; welc ge-
„ bruyk pryzelic is als het geen twijfel en veroorzaekt,
„ en dit gebruyc schijnt het nodich woordeken du verste-
„ ken te hebben.

„ En overmits het woordeken gy nu gemein geworden
„ is, so begint Jien uwerlieden in plaetse van du door
„ eene taelachteloze blintheyt te gebruyken."

Verwer maakt er zich kort af, „ Olim sub seculo ana-
„ logo dicebamus du, tu; gy, vos, et quidem perapposite;
„ sed pro eo dicimus in Hollandia gy, tu , gyluiden, vos;
„ pro sy alias etiam dicimus syluiden." Linguæ Belgicœ
idea, Amst. 1707, p. 30.

Cats haspelt dijn en uiu jammerlijk door elkander. Cf.
v. 9, p. 4 3 , wat deckt ghy dynen gront (quid vos tegitis
tuum fundum?) p. 9 1 , te swacken u gedachten, te Ier ene-
Teen dijnen geest etc. Alles grammaticale onzin. Selfstryt,
kî. 4°, 1634, Dordrecht.

Xieupenius, die er niet veel van wist, geeft echter eene
reden van het verlies op, die nadenken en verdenken
verdient. Dus spreekt hij : „ Voor gy schijnt du wel
3, eertyds (NB. hij schrijft in 1650) gebruikt te syn
5, om het eenvoud van het meervoud te onderscheiden,
55 gelyk sommige geleerde en vermaarde lieden dat ge-
„ bruik hebben aangehouden: maar omdattet soo hard is,
M en dattet een eigen Hoogduitsch woord is, en ook by
„ den Hoogduitschen selfs meest verachtelyk gebruikt
„ wordt, soo isset uit de gewoonte geraakt, en men seggt
„ sonder onderscheid in het eenvoud en meervoud gy."
Aanmerkingen op de Nederduitsclw taaie, door Petrum
Leupenîum. Amst. 1653, p. 49.
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Bij het meer en meer verdwijnen van du uit de taal
der fatsoenlijke wereld, en de verwijzing van het woor-
deken ten gebruike der smalle gemeente, verloor het ook
zijne teedere beteekenis, en werd uitsluitend door het
plebs gebezigd, om elkander eene grofheid te zeggen.
Nu weet ieder, dat onze landaard in die dagen al wat
grof, morsig en kaal was, den Duitschers gewoon was
aan te wrijven; getuigen zoo vele kluchtspelen als de
Bedrogen Mof en anderen, die toen ontelbare malen ten
tooneele verschenen, om ons volk te vermaken. Zoodra
nu de halfgeleerden, die den grooten hoop maken, en hier
de openbare mening steeds leiden, du voor een inkruipsel
uit Moffrica, gelijk zij zeiden, hielden, was dit genoeg,
om du den laatsten schop uit alle burgergesprekken te
geven. Ieder herinnert zich hierbij, dat het volk onzer
straten thans van een Duïtscher sprekende, zegt, hij is
uit het land, waar ze tegen ons Lieven Meer van DU zeggen.

Daartegen werd de invloed der Fransche taal en zeden
in de laatste helft der XVIIde eeuw hier te lande meer
en meer overwegende. Fransch blanketsel, aangemengd
met Farizeeuwsch vernis, glom op alles, wat een fatsoen-
lijk aanzien moest hebben. De Franschen zeiden vous
tegen één persoon, en daarom moesten wij immers ook
gij zeggen. Het is waar, de Franschen hielden ook nog
tu aan, en maakten er een zeer juist en geestig gebruik
van; hier echter ging het den Nederlanders, zoo als Onno
Zwier van Haren zegt, dat zij de apen van alle natiën
zijn, doch bij ongeluk zeer onhandige apen, die al het
kwade van hunne voorbeelden overnamen, en dezen het
goede en edele, waardoor zij zich onderscheidden, houden
lieten.

Ik meen ook aangetoond te hebben, dat er een fijn gevoel
vereischt wordt, om juist te onderscheiden de plaats waar,
de tijd waarin en de persoon jegens wien het pronomen
du zijne beteekenis kan ontwikkelen. Nu zij het mij ten
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slofcte geoorloofd te gelooven, dat eene natie, die zich bij
voorkeur, en op de meeste oorden bij uitsluiting, op den
koophandel toelegt, dat gevoel niet lang bewaren kan.
Het doel zoo wel als de middelen en praktijken van den
kleinhandel vergroven het gevoel voor het ware schoon,
zoo naauw met het zedelijk instinkt verbonden, en waar
dat gevoel aan het kwijnen slaat, moet ook de uitdruk-
king achter blijven. De groothandel beweegt zich in
grootere en minder besmette spheren; maar zijne kantoren
zijn even als de kantoren der ambtenaren de ware droog-
hokken yao het genie, en tevens van die geniale en edele
beseffen, die de borst eener natie moeten bezielen, zal zij
de taal, waarin zij zich zelve afspiegelt, tot eene schil-
derachtige en rijke taal tevens maken.

Iemand met vos, gijlieden, begroeten, noemt de Lati-
nitas Barbara vosisare en vobisare; met tu, Anl. du, daar-
tegen tuissare en tibisare; de Franschen tutoyer; de En-
gelschen van thou, to tlwu; de Friezen van dou, doukje,
en daartegen van jy, jykje, of y, ykje; de Duitscliers van
du, dutzen, en van il ir, ihrzen; de Zweden van du, dutza,
en de IJsîanders van hier, gijlieden, at piera, en pierug-
leiki, het aanspreken van één met gijlieden, en daarom
ook, wellevendheid, beleefdheid. Al de stam verwan te
volkeren hebben dit woord in Europa; alleen den Ne-
derlanders ontbreekt liet, omdat hun du ontbreekt.

Ik hoop met bescheidenheid, dat mijne lezers uit deze
verhandeling de overtuiging hebben geput, dat ik in liet
vertalen van Mattheus euangelium er maar zoo niet heb
heen gefladderd, maar aan het onderwerp de behoorlijke
aandacht en moeite heb besteed, en dat men, zoo al niet
voldaan over de uitkomst van mijnen arbeid, het nogtans
zal wezen over mijnen ijver. In één ding beken ik gaarne,
dat mijne krachten gaan bezwijken. Om eenen schrijver
te vertalen, moet men hem niet slechts verstaan, maar ook
gevoelen. Van der Palm heeft mij eens aangespoord, om
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de æsthetische schoonheden in de euangeliën uit een te
zetten, en toen ik hernam, dat die taak niemand beter
zoude passen dan hem zelven, antwoordde hij: „ Mijn
„ gevoel is reeds te oud geworden." En nu bemerk ik,
dat ik met den grooten redenaar op het zelfde punt ben
uitgekomen. — Om nu door een voorbeeld te toonen,
wat ik door æsthetische schoonheden bedoel, vestig ik
de aandacht mijner lezers op den aanhef van het vol-
maaktste gebed, Onze Vader, en van het gebed in Geth-
semane, Vader. Wanneer ik bid onze Vader, erken ik
God als den vader van alle menschen, en alle menschen
als mijne broeders; ik bemin ze als mijne broeders, omdat
God ze als zijne kinderen mint; en de princes van Gallit-
zin, de vriendin van Frans Hemsterhuis, heeft te regt
opgemerkt, dat de mensch, die dit van harte bidt, zich
in de naauwste vereeniging met het menschdom plaatst,
waarvoor de vriendschap of de liefde hier beneden vat-
baar is. De vervoering der drift ontbreekt er aan, maai-
de band strengelt even heilig, even krachtig en eeuwig.
Daartegen, wanneer Jezus God in de angsten van Geth-
semane aanroept, zegt hij alleen Vader, niet goede Vader
noch mijn Vader. Zoo spreekt het door nood geprangde
kind, als het tot de ouders vlugt; Vader, moeder, help
mij! Niet, Mijn vader, mijne moeder, lielj) mijl Enkel
in de betrekking van vader en kind schuilt zijn vertrou-
wen op liefde, op troost en halp. En door dien vader
met niets aan te wijzen, toont de bidder, dat hij slechts
één zulk eenen vader kent; dat hij liet woord slechts op
één wezen in het heelal kan en wil toepassen. Het diep
gevoel, de ware schoonheid der bede ligt dus daarin, dat
het woord vader alleen staat; voeg er mijn bij, en het
kinderlijke, het vertrouwende, het innige is verloren. Mijn
is dan in den tekst ook een lap, misschien er in gelascht
om een bewijs te meer voor de godheid van Jezus te
scheppen. — Nu, voor zulke æsthetische schoonheden,
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ik erken het gaarne, is mijn gevoel te oud geworden; ik
heb ze sneller opgemerkt, juister en dieper gevo&ld; ik
kon ze juister en korter schetsen, dan ik thans doe;
en ik hoop alzoo dat mijn opvolger eenen leeftijd, -waarin
gevoel en verbeelding nog met volle kracht glooren, zal
te baat nemen, om het euangelie van Joännes in een
Friesch gewaad zijnen landgenooten aan te bieden.




