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DE LIMBURGSE AIOLFRAGMENTEN*
Tal van fragmenten van Middelnederlandse handschriften kwamen
in de laatste 125 jaar uit oude boekbanden te voorschijn of werden
losgemaakt van oude registers, waarvan zij tot kaft of rugversterking
dienden. Vaak kwam het voor, dat fragmenten, die op verschillende
plaatsen en tijdstippen werden ontdekt, na vergelijking met elkaar
tot een en hetzelfde handschrift bleken te behoren.
Voorbeelden van dergelijke vondsten, uit een zelfde manuskript
afkomstig, liggen in de ontdekkingsgeschiedenis van de Middelnederlandse letterkunde voor het grij pen : we vermelden slechts de
fragmenten van de Sint-Servatiuslegende te Leipzig en te Munchen 1 ;
de fragmenten van Renout van Montalbaen te Berlijn (sedert 1946
te Tubingen) en te 's-Gravenhage 2 ; de fragmenten van het z.g.
reuzenhandschrift van de Spiegel Historiael te Brugge, te Gent en te
Sint-Anna-ter-Muiden 3 ; de fragmenten van de Roman der Lorreinen te Berlijn (sedert 1946 te Tubingen), te Giessen, te Greifswald,
te Munchen, te Neurenberg, te Parijs en te Stuttgart 4 ; de fragmenten van Lantsloot van der Haghedochte te Leiden, te Marburg a.d.
Lahn, te Mengeringhausen en te Munster 5 ; de fragmenten van de
*Lezing, gehouden voor de afdeling Nederlandse Literatuurgeschiedenis van het 21ste
Vlaams Filologenkongres te Leuven op 13 april 1955. Een samenvatting van deze lezing
verscheen reeds in Handelingen van het eenentwintigste Vlaains Filologencongres. Leuven, 12-14 april 1955, blz. 231-235.
1 Leipzig, Bibliothek des Reichsgerichtes (verbrand) ; Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, cgm. 5249 ; Munchen, Universiteitsbibliotheek (misschien verbrand) ; de
fragmenten voorheen in het bezit van H. Thoma.
2 Tubingen, Universiteitsbibliotheek, Berlijnse Verzameling, ms. germ. fol. 7511 ;
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 133 L 11.
3 Brugge, Stadsarchief ; Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 2541 ; Sint-Anna-terMuiden, Gemeentearchief.
4 Tubingen, Universiteitsbibliotheek, Berlijnse Verzameling, ms. germ. fol. 1385 ; Giessen, Bibliotheek van de Justus Liebig-Hochschule, B.S. ms. 497 ; Greifswald, Universiteitsbibliotheek ; Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, cgm. 198 ; Neurenberg, Germanisches Museum, 22.219 ; Parijs, Bibliotheque Nationale, ms. all. 118a ; Stuttgart, WOrttembergische Landesbibliothek, cod. misc. 40, 30 d.
5 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Lett. 1752 ; Marburg a.d. Lahn, Staatsarchiv ; Mengeringhausen, Stadtisches Archiv ; Munster, Minderbroedersklooster.
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Historie van Troyen te Briinn, te Gent en te Leiden 6. \TO& een paar
jaren waren we zo fortuinlijk in privaat bezit twee fragmenten van
de Historie van Troyen aan te treffen 7 , die tot hetzelfde handschrift
als een dito fragment te Gent 8 hebben behoord.
Ofschoon de 24 fragmenten van de Limburgse A iol, waarvan er
15 in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden 9 en 9 in het
Rijksarchief te Hasselt 10 berusten, een typisch voorbeeld van ontdekking van fragmenten uit een zelfde handschrift uitmaken en
bovendien speciaal onze aandacht verdienen als behorend tot het
oudste Middelnederlandse handschrift dat tot dusver bekend is,
hebben we ze bij de bovenstaande voorbeelden onvermeld gelaten,
daar zij het onderwerp van dit referaat vormen.
De geschiedenis van de ontdekking en de publikatie van de Limburgse Aiolfragmenten is merkwaardig genoeg om er even te blijven
bij stilstaan. We noemen de Leidse en de Hasseltse fragmenten bij
hetzelfde rangnummer als in de Catalogus (van de) Tentoonstelling
van de Middelnederlandse Handschriften uit beide Limburgen 11, dus
de Leidse fragmenten niet bij het nummer dat J. Verdam in zijn
hieronder te noemen uitgaven of H. Kern in zijn hieronder te vermelden kollatie eraan hebben gegeven, maar bij het nummer, waarmee ze in de bundel voorkomen.
Eerst de geschiedenis van de ontdekking en de publikatie van de
Leidse fragmenten. In 1858 publiceerde F. Deycks, professor aan de
Universiteit de Munster, fragment 3 en 4 in zijn Carminum epicorum germanicorum saeculi XIII. et XIIII. fragmenta 12 ; de afgeknipte regels van fragment 3 liet hij echter weg. Daar hij de frag6 Briinn, Mahrisch-Stdndisches Archiv (zoek geraakt) ; Gent. Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 27495 ; Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Lett. 181.
7 Leuven, Bibliotheek van E.H. J.M. De Smet.
8 Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 691.
9 Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, B.P.L., 1049.
10 Hasselt, Rijksarchief, fragm. neerl. 6. Buiten de Aiolfragmenten berusten in het
Rijksarchief te Hasselt : een fragment van een onverkorte versie van de Ridder metter
Mouwen (fragm. neerl. 1), een fragment van het Boec van Sidrac (fragm. neerl. 2), een
fragment van een exempel (fragm. neerl. 3), een fragment van de Spiegel Historiael
(fragm. neerl. 4), twee fragmenten van Gerard Zerbolt van Zutphens Van gheesteliken
opclimminghen (fragm. neerl. 5).
11 Provinciale Bibliotheek te Hasselt. Tentoonstelling van Middelnederlandse Handschrif ten uit beide Limburgen. Catalogus. 17 Juli-25 Augustus 1954, blz. 14-16, nr. 4 en 5.
12 Carminum epicorum germanicorum saeculi XIII. et XIIII. fragmenta, quae ad
sacra saecularia tertia conditae ab lohanne Friderico Magnanimo Universitatis litterarum
lenensis DD. XV. XVI. XVII. M. Augusti A. MDCCCLVIII pie celebranda auctoritate
rectoris et senatus Academiae Regiae Monasteriensis. Munster, 1858, blz. 32-39.
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menten niet kon identificeren, publiceerde hij ze onder de titel
Makaris naar de naam van de verrader, die erin optreedt 13. Het jaar
daarna slaagde J.W.A. Jonckbloet erin de door F. Deycks uitgegeven
fragmenten te identificeren en deelde in zijn Beatrijs en Carel ende
Elegast mee, dat ze tot een Middelnederlandse vertaling van de
Franse ridderroman Aiol behoorden 14.
In 1863, vier jaar later, ontdekte de Limburgse historicus Baron
Camille de Borman de Schalkhoven bij een Boer te Vliermaal een
gichtboek van de Schepenbank van Diepenbeek, dat hij tegen een
spotprijs kon bemachtigen 15. Fragment 1 en 2, die tot rugversterking
van het register dienden, schonk hij aan zijn vriefid J.H. Bormans,
die de fragmenten wist te identificeren : ze behoorden tot een Middelnederlandse bewerking van de Franse Aiol. J.H. Bormans besloot
de fragmenten in het licht te geven. Met behulp van zijn oud-student
Joseph Demarteau kwam hij in het bezit van de met fragment 1 en
2 overeenstemmende verzen uit het toen nog onuitgegeven Franse
origineel, waarvan het enig bewaarde handschrift in de Bibliothêque
Nationale te Parijs berust 16. Toen hij van zijn artikel Fragment d'une
ancienne traduction ou imitation en vers thiois de la chanson de
geste d'A iol 17 nog slechts de drukproeven behoefde te verbeteren,
maakte F.A. Snellaert hem op fragment 3 en 4 attent, die F. Deycks
in 1858 onder de titel Makaris had gepubliceerd. Het kwam J.H.
Bormans voor dat de fragmenten, die Baron Camille de Borman hem
had geschonken en die welke F. Deycks had uitgegeven, niet alleen
tot dezelfde bewerking van de Franse Aiol, maar ook tot hetzelfde
13 Buiten de Aiolfragmenten 3 en 4 publiceerde F. Deycks in het voornoemde boekje
onder de titel Walewain een fragment van Perchevael en fragmenten van De Wrake van
Ragisel, thans Dusseldorf, Landes- and Stadtbibliothek, F 23 en F 26a, en onder de
titel Partonopeus end Melior fragmenten van Parthonopeus van Bloys, thans Jena,
Universiteitsbibliotheek, fol. 155.
14 Beatrzjs en Carel ende Elegast. Amsterdam, 1859, blz. 145, voetnoot.
15 Zie over de ontdekking van fragment 1 en 2 J.H. Bormans, Fragment d'une
ancienne traduction ou imitation en vers thiois de la chanson de geste d'Aiol, Bulletins
de l'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, XXXI
(1863), blz. 185, voetnoot ; J. Gessler, Over J.-H. Bormans Ontdekkingen, Bulletin de la
Societe Scientifique et Litteraire du Limbourg, XXXVI (1921), blz. 50.
16 Parijs, Bibliothêque Nationale, ms. fr. 25516 (La Valliêre 80).
17 Fragment d'une ancienne traduction ou imitation en vers thiois de la chanson de
geste Extrait de la partie correspondante du texte encore inedit de l'original
roman. Notes philologiques sur les deux textes, Bulletins de l'Academie Royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, XXXII (1863), blz. 177- 275. Ook als
overdruk met afzonderlijke paginering en gewijzigde titel Fragments d'une ancienne
version thioise de la chanson d'Aiol, suivis d'un extrait du texte inedit du poeme
francais et d'annotations, z.p., z.j.
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handschrift behoorden. Dadelijk stelde hij zich met F. Deycks in
verbinding, die hem niet alleen de gevraagde inlichtingen verstrekte,
maar hem ook fragment 3 en 4 ter vergelijking met fragment 1 en 2
opstuurde.
J.H. Bormans zag zijn vermoedens bevestigd. Aan zijn artikel
voegde hij nu een tweede deel toe, waarin hij het resultaat van de
vergelijking van de fragmenten meedeelde en fragment 3 en 4 opnieuw publiceerde. In tegenstelling met F. Deycks gaf hij echter ook
de afgeknipte regels van fragment 3 uit. Als Parcelles detachees publiceerde hij ook fragment 15 zonder evenwel te hebben bemerkt dat
de twee strookjes, die het fragment uitmaken, bij elkaar horen. Hij
deelde niet mee, of fragment 15 hem samen met fragment 1 en 2
door Baron Camille de Borman werd geschonken dan of het hem
samen met fragment 3 en 4 door F. Deycks werd toegezonden.
Van fragment 5-14 gewaagde noch F. Deycks in zijn Carminftm
epicorum germanicorum saeculi XIII. et XIIII. fragmenta, noch
J.H. Bormans in zijn Fragment d'une ancienne traduction ou imitation en vers thiois de la chanson de geste d'Aiol ; ook later heeft geen
van beiden fragment 5-14 in een of andere publikatie vermeld. Bezat
F. Deycks in 1858 buiten fragment 3 en 4 (en 15 ?) ook fragment
5-14, maar achtte hij het niet de moeite ze uit te geven of zelfs maar
te vermelden, daar ze, behalve fragment 6 en 7, slechts uit afgeknipte
regels bestonden ? In 1863 beschikte J.H. Bormans in ieder geval
slechts over fragment 1-4 en 15 ; immers, had hij toen fragment 5-14
bezeten, dan had hij ze zonder twijfel ook uitgegeven, daar hij toen de
afgeknipte regels van fragment 3 en fragment 15 een uitgave waardig
achtte. In 1877 deelden J. Normand en G. Raynaud in hun uitgave
van de Franse tekst mee dat J.H. Bormans „kort geleden" een dertigtal nieuwe fragmenten van de Aiol ontdekt had 18. Het is niet uit
te maken, of J.H. Bormans fragment 5-14 van F. Deycks of van
iemand anders heeft gekregen dan wel of hij ze zelf heeft ontdekt.
Als hij ze van F. Deycks heeft gekregen, moet het vO6r 18 december
1867 zijn, daar F. Deycks op die datum is overleden ; in dit geval zou
het „kort geleden" van J. Normand en G. Raynaud tenminste „den
jaar geleden" beteken'en. Het is bevreemdend dat J.H. Bormans
fragment 5-14 niet heeft uitgegeven, zodra hij ze in zijn bezit had.
Heeft hij de uitgave van die fragmenten uitgesteld, totdat de Franse
18 J. Normand et Gaston Raynaud, Aiol. Chanson de geste, publiee d'apres le
manuscrit unique de Paris. Societe des anciens textes francais. Parijs, 1877, blz. XXXVIII,
voetnoot 2.
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tekst was verschenen, zodat hij ze kon identificeren ? De uitgave van
J. Normand en G. Raynaud, waarmee J.H. Bormans blijkens de
bovengenoemde mededeling betrekkingen onderhield, verscheen in
1877, die van W. Forster in 1876-1882. De dood van J.H. Bormans op
4 juni 1878 schijnt deze laatste hypothese te bevestigen.
In oktober 1878, enkele maanden na de dood van zijn vader, schonk
St. Bormans, toenmaals archivaris van het Rijksarchief te Namen,
fragment 1-11 aan de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden. Het
laar daarna voegde hij er nog fragment 12-15 aan toe 19.
Van de 15 Leidse fragmenten waren er tot nog toe slechts vijf gepubliceerd. Onder de titel Die Fragmente des mittelniederliindischen
Aiol gaf J. Verdam als aanhangsel van W. FOrsters tekstuitgave Aiol
et Mirabel und Elie de Saint Gille fragment 1-4 en 15 opnieuw en
fragment 5-12 voor de eerste maal uit 29. Fragment 13 en 14, die slechts
enkele letters behelzen, liet hij als onbeduidend weg. Een jaar nadien
gaf hij dezelfde dertien fragmenten onder de titel Reeds bekende
Aiol-fragmenten opnieuw uit 21 , samen met drie fragmenten van een
tweede geheel zelfstandige Middelnederlandse bewerking van de Aiol,
die in Breda aan het licht waren gekomen 22.
In 1892 publiceerde J.H. Kern een nauwkeurige kollatie van de 13
Aiolfragmenten, zoals J. Verdam die in 1881 als aanhangsel van.
FOrsters uitgave Aiol et Mirabel und Elie de Saint Gilles had uitgegeven 23. Een studie over de taal, die hij hoopte uit te geven, is
nooit verschenen.
Volledigheidshalve delen we nog mee dat E.W.L. Eyssonius Wichers in zijn artikel Over den „Aiol" fragment 3 en 4 naar F. Deycks
19 Zie de aantekeningen van S.G. de Vries in de bundel Leiden, Bibliotheek der
Rijksuniversiteit, B.P.L., 1049 en Cat. XVIII. Manuscripta Bibliothecae Publicae Latina,
Belgica, Gallica, No 1-1250, nr. 1049 in de handschriftenkamer van de Bibliotheek der
Rijksuniversiteit te Leiden. Uit de bibliotheek van zijn vader schonk St. Bormans op
12 februari 1880 aan dezelfde bibliotheek ook het enig bewaarde volledige handschrift
van de Sint-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke, thans B.P.L. 1215.
20 Die Fragrnente des mittelniederkindischen Aiol als Anhang in W. Forster, Aiol et
Mirabel und Elie de Saint Gille. Zwei altfranzosische Heldengedichte mit Anmerkungen
und Glossar. Heilbronn, 1876-1882, blz. 522-542. Ook als overdruk met afzonderlijke

paginering Altenburg, 1881.
21 Reeds bekende Aiol-fragmenten, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, II (1882), blz. 255-287 ; overgedrukt in Oude en nieuwe Fragmenten van den
Middelnederlandschen Aiol. Leiden, 1883, blz. 47-79.
22 Nieuwe Aiol-fragmenten, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, II
(1882), blz. 209-255 ; overgedrukt in Oude en nieuwe Fragmenten van den Middelnederlandschen Aiol. Leiden, 1883, blz. 1-47.
23 Collatie van de Limburgse Aiol-fragmenten, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal
en Letterkunde, XI (1892), blz. 213-224.
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Carminum epicorum gemanicorum saeculi XIII. et XIIII. fragmenta

overdrukte 24 ; dat J. Normand en G. Raynaud in de inleiding tot
hun uitgave van de Franse tekst fragment 1 en 2 uit J.H. Bormans
Fragment d'une ancienne traduction ou imitation en vers thiois de
la chanson de geste d'A iol overnamen 25 ; dat J. ten Brink in zijn
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde een transkriptie van

een gereproduceerde bladzijde van fragment 3 opnam 26 en dat A. van
Loey in zijn Middelnederlands Leerboek het grootste gedeelte van
fragment 4 aan J. Verdams Reeds bekende A iol-fragmenten ontleende 27.
Nu de geschiedenis van de Hasseltse Aiolfragmenten. Op 25 augustus 1953 greep er tussen Belgie en Nederland een uitwisseling van
archiefstukken plaats 28. In het kader van die uitwisseling werd het
archief van Oude Biezen, de Landkommanderij van de Duitse Orde
te Rijkhoven bij Bilzen, van het Rijksarchief in Limburg te Maastricht naar het Rijksarchief te Hasselt overgebracht. Het archief van
Oude Biezen omvat niet alleen het archief van de Landkommanderij
zelf, maar ook het archief van de onderhorige kommanderijen Bernissem, Ordingen, Gruitrode en Sint-Pietersvoeren 29. Al op de dag
van de overbrenging zelf begonnen Dr. M. Bussels, conservator, Dr.
J. Grauwels, archivaris, en wijzelf de honderden registers, die het
archief van Oude Biezen uitmaken, met het oog op Middelnederlandse fragmenten systematisch te onderzoeken. Zo kwam op 25 augustus fragment 1 en kwamen op 5 september fragment 2-5 en op
7 september fragment 6-9 aan het licht, die alle tot hetzelfde handschrift als de Leidse fragmenten bleken te behoren. Zij werden alle
gevonden als rugversterking van of als touwtjes in dunne registertjes,
afkomstig uit de Kommanderij Bernissem te Sint-Truiden en daterend uit de jaren 1579-1585 30.
Als vanzelf rees nu de vraag naar de herkomst van de Leidse
24 Over den „Aiol", De Dietsche Warande. Tijdschrift voor Nederlandsche Oudheden
en nieuwere Kunst en Letteren, VII (1866), blz. 450-456.
25 Aiol. Chanson de geste publiee d'apres le manuscrit unique de Paris. Societe des
anciens textes francais. Parijs, 1877, blz. XXXVI-XXXVII.
26 Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, 1897, tussen blz. 74 en 75.
27 Middelnederlands Leerboek. Antwerpen, 1947, biz. 4, 6, 8 en 10.
28 Zie Verslagen omtrent 's Rijks oude Archieven 1953. Tweede serie. XXVI. 's-Gravenhage, 1954, blz. 9-12 ; Archives, Bibliotheques et Musees de Belgique, XXV (1954), blz.
131-138.
29 Zie E.H. J. Paquay, Het Archief der Landkommanderij Ouden Biesen. Bilzen, 1929.
30 In de inleiding tot onze uitgave van de Aiolfragmenten zullen we precies aangeven,
in welke registertjes de Hasseltse Aiolfragmenten werden ontdekt.
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fragmenten 3-14 (15). In 1863 deelde J.H. Bormans in zijn Fragment
d'une ancienne traduction ou imitation en vers de la chanson de
geste d'Aiol slechts mee, dat fragment 3-4 (15) F. Deycks 20 jaar

geleden, toen hij nog leraar aan het Gymnasium te Coblenz was, uit
Xanten aan de Beneden-Rijn werden toegezonden 31. Het was best
mogelijk dat destijds ook de Leidse fragmenten 3-14 (15), zoals de
Hasseltse in 1953, in het archief van Bernissem werden gevonden.
Een onderzoek wees uit dat in het archief van Bernissem inderdaad
de registers aanwezig waren, waarin destijds de Leidse fragmenten
3-14 (15) werden gevonden. Waar de fragmenten als rugversterking
hadden gezeten, was het papier van de band- of kaftloze registertjes
niet verschoten. Al kunnen we nog kwalijk aanduiden in welk
register een bepaald fragment werd gevonden, van fragment 3 en 4,
de langste en de voornaamste, kunnen we dat met zekerheid. Aileen
zij dienden niet als rugversterking of als touwtje zoals al de andere
Leidse en de Hasseltse fragmenten, maar zij vormden de kaft van het
Register Vanden altaer tot Boickum geleden, geheiten S. Crucis, Nicolaj vnd Catharinae virginis, zoals de titel van het teruggevonden registertje luidt, of van het Register vanden altaer tot Boickum S. Crucis,
Nicolai et Catharinae 1580, zoals in een marge van het Leidse fragment

4 geschreven staat 32. En alsof een gelijkluidende titel nog niet genoeg
was om ons te overtuigen, zaten er binnen in het genoemde registertje
als touwtjes nog twee Aiolfragmenten, thans de Hasseltse fragmenten
7 en 8 1
Zo was de duistere herkomst van de Leidse fragmenten 3-14 (15)
opgelost : evenals de 9 Hasseltse werden ook zij in het archief van de
Kommanderij Bernissem gevonden, al weten we dan niet door wie of
precies wanneer. Voor wie de lotgevallen van het archief van Oude
Biezen kent, is het ontdekken van fragmenten van de Limburgse A iol

in het archief van Bernissem op verschillende plaatsen hoegenaamd
geen raadsel. Bij het naderen van de Franse revolutionairen brachten
de Duitse Ridders het archief van Oude Biezen en de onderhorige
kommanderijen naar Duitsland in veiligheid. In 1832 maakte de
31 Fragment d'une ancienne traduction ou imitation en vers de la chanson de geste
d'Aiol, Bulletins de l'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, XXXII (1863), blz. 265.
32 Een latere hand haalde in die aantekening S. Crucis Nicolai et Catharinae door en
schreef links daarvan Altare SS. Mariae et Nicolai. In een andere marge van hetzelfde
fragment schreef dezelfde latere hand Register van t' benefitie tot Boulthout. Met
Boikum, niet Broukum zoals J.H. Bormans of Bouckum zoals J. Verdam las, wordt
inderdaad Boekhout, ten zuidoosten van Sint-Truiden, bedoeld.
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Regierung Aachen het kostbare archief aan het Provinzialarchiv (thans
Staatsarchiv) te Dusseldorf over, waar het tot in 1926 berustte 33. De
Leidse fragmenten 3-14 (15) werden dus in het archief van Bernissem
ontdekt, terwijl het zich te Dusseldorf be yond. In 1926 kwam het
archief van Oude Biezen en de genoemde onderhorige kommanderijen naar het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en op 25 augustus 1953 naar het Rijksarchief te Hasselt. Zo is het licht te begrijpen,
hoe in 1953 te Hasselt de registers konden teruggevonden worden,
waarin te Dusseldorf de Leidse fragmenten 3-14 (15) werden ontdekt.
In onze poging om eveneens het gichtboek van de Schepenbank
van Diepenbeek op het spoor te komen, waarin Baron Camille de
Borman de Leidse fragmenten 1-2 (15) heeft gevonden, zijn we niet
zo gelukkig geweest. In zijn Fragment d'une ancienne traduction ou
imitation en vers de la chanson de geste d'Aiol deelt J.H. Bormans
slechts mee, dat het gichtboek uit de 16de eeuw dateerde 34. In zijn
artikel Over J.-H. Bormans' Ontdekkingen geeft J. Gessler, die het
verhaal van de ontdekking uit de mond van Baron Camille de Borman
zelf vernam, evenmin een nauwkeuriger tijdsbepaling aan 35. Op
23 juni 1870 schonk Baron Camille de Borman aan het Rijksarchief
te Hasselt een gichtboek van de Schepenbank van Diepenbeek, daterend uit de jaren 1534-1549 36. Ofschoon het geschonken register bijna
zeker het bedoelde gichtboek is, laat niets ons toe zulks met absolute
zekerheid te zeggen, daar het in augustus 1914 in het huis van F. Huybrichts, die het ter inzage had, verbrandde 37 . De gaatjes in fragment
1-2 bewijzen evenwel dat zij als rugversterking hebben gediend.
Nu enkele bijzonderheden over de fragmenten zelf en de codex,
waartoe zij hebben behoord. De 24 fragmenten omvatten samen zowat
700, ten dele onvolledige, verzen. Daar een vrij groot aantal verzen
onvolledig overgeleverd zijn, is het vrijwel onmogelijk het juiste
33 Zie J. Cuvelier, Archives de la Grande Commanderie de l'Ordre teutonique des
Vieux-Joncs, conserves a Dusseldorf, Compte rendu des Seances de la Commission Royale
d'Histoire ou Recueil de ses Bulletins, LXXI (1902), blz. 275-282. Een klein gedeelte van
het archief van Oude Biezen beyond zich evenwel al yObr 1926 in het Rijksarchief in
Limburg te Maastricht, zie E.H. J. Paquay, Het Archief der Landkommanderij Ouden
Biesen. Bilzen, 1929, blz. 29-32.
34 Fragment d'une ancienne traduction ou imitation en vers de la chanson de geste
d'Aiol, Bulletins de l'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, XXXII (1863), blz. 185, voetnoot.
35 Over J.-H. Bormans Ontdekkingen, Bulletin de la Societe Sdentifique et Litteraire
du Limbourg, XXXVI (1921), blz. 50.
36 Rijksarchief te Hasselt, Registre des pieces entrees, fol. 3 r o, nr. 76.
37 Rijksarchief te Hasselt, Jaarverslag 1914-1918, blz. 1.
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Fol. 3v van handschrift Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen XLe
omslag 1683, nr 4.

aantal te bepalen. Slechts een vijftiental fragmenten, nl. de Leidse
1-10 en de Hasseltse 1-5, zijn de moeite waard, de negen andere zijn
slechts onbeduidende of vrij onbeduidende knipsels of snippers, waarop maar enkele woorden of letters te lezen staan. De fragmenten
hebben behoord tot een buitengewoon fraai handschrift van 207 X
146 mm, geschreven op vrij dik, maar volkomen gaaf perkament, dus
zonder gaten, scheuren of knoesten. De verzen zijn niet, zoals in latere
handschriften, onder elkaar, maar naast elkaar, dus als proza, geschreven en door een rijmpunt van elkaar gescheiden. De verzen beginnen
steeds met een kleine letter, ook als er kennelijk een nieuwe zin begint.
Elk kapittel begint met een rode lombarde van twee regels hoog,
waarvan de versiering soms in de marge doorloopt. Elke bladzijde telt
22 regels. Oorspronkelijk was het handschrift niet gefolieerd. In de
loop van de vijftiende eeuw werden de bladen echter met slordige
Romeinse cijfers met zwarte, thans verbleekte, inkt telkens op de
versozijde genummerd. 'Leven dergelijke folieringen zijn bewaard
gebleven. Le zijn volgens de plaats, die de bladen in de codex innamen : XXXV, XXXVJ, IV, XCV, XXII J, XXIII J en XXVI J. Het
is duidelijk dat de folieerder kortheidshalve de L voor vijftig en de C
voor honderd heeft weggelaten, zodat in werkelijkheid fol. XXXV,
XXXVJ, (L) IV, XCV, (C) XXII j, (C) XXIII j en (C) XXVI J, geheel
of gedeeltelijk bewaard zijn gebleven.
Op een volledig blad komen gemiddeld 70 verzen voor. Het Franse
origineel telt 10.985 verzen. Het laatste vers van fol. 127, naar onze
berekeningen vers 8.890 stemt met vers 9.230 van de Franse tekst
overeen. We moeten dus aannemen dat de Limburgse Aiol iets korter
dan de Franse is geweest, maar toch ruim 10.000 verzen heeft bedragen. Het was dus een omvangrijk werk, dat slechts een paar duizend
verzen minder dan de Eneide van Hendrik van Veldeke telde.
In de bewaarde fragmenten komt slechts een signatuur .vij. voor,
die op het eerste gezicht raadselachtig lijkt. Nemen we echter aan,
dat de kopiist de katernen of bundeltjes van vier dubbele bladen of
acht bladen eerst van I tot X en dan weer van I tot VIII of IX
heeft gesigneerd, dan klopt die signatuur met de plaats, die het Leidse
fragment 7, waarin ze voorkomt, in bet geheel van het werk inneemt.
Het volledige handschrift moet 18 of 19 katernen of een honderdvijftig bladen of een driehonderd bladzijden hebben bedragen, gesteld
natuurlijk dat er na de Aiol geen tweede gedicht in de codex voorkwam.
Tot nog toe werd, op grond van de bovenstaande berekeningen,

slechts een veertiende of vijftiende van de ridderroman teruggevonden,
waarbij we niet uit het oog molten verliezen dat een vrij groot aantal
verzen onvolledig 3vergeleverd zijn.
Zoals we a! zegden, is de Limburgse Aiol een bewerking van de
Franse ridderroman Aiol et Mirabel. Dit werk omvat 10.985 verzen,
die in 286 „tirades monorimes" of strofen met een rijmklank, van
gemiddeld 38 verzen, verdeeld zijn. Het Franse origineel is slechts
in een handschrift in de Bibliotheque Nationale te Parijs bewaard.
Het is een ongedateerde dertiende-eeuwse verzamelcodex in quarto,
die 209 bladen telt en buiten Aiol et Mirabel nog drie andere ridderromans bevat. Onze roman komt op fol. 96-173 voor, welk gedeelte
met elf miniaturen is geillustreerd.
Aiol et Mirabel is in twee, bijna gelijktijdige edities toegankelijk :
een door de Fransen Jacques Normand en Gaston Raynaud uit het
jaar 1877 38 en een door de Duitser Wendelin Forster uit de jaren
1876-1882 39. Een vergelijking van de Limburgse fragmenten met de
Franse tekst wijst uit dat geheel de Franse roman in het Limburgs
werd bewerkt, al dient er dadelijk bijgevoegd dat de Limburgse vertaler de Franse tekst voortdurend door kleinere uitlatingen en door
weglating van bijzonderheden heeft bekort. Als de Limburgse bewerking, zoals we aantoonden, desondanks niet zoveel minder verzen
dan het Franse voorbeeld heeft geteld, dan is zulks te wij ten aan het
feit dat de bewerker veelal twee vierheffingsverzen nodig heeft om
een Frans tien- of twaalflettergrepig vers weer te geven. Enkele kleine
toevoegingen zijn, misschien uit rijmdwang, op rekening van de
bewerker te stellen.
Aiol et Mirabel is niet, zoals andere ridderromans, aan historische
feiten of personages vast te knopen, al verbindt de dichter zijn held
met Saint Aioul of de H. Aigulphus, een abt van het eiland Lerins
bij Cannes, die op 3 september 676 werd vermoord en wiens relikwieen in een zilveren schrijn thans nog in de stad Provins vereerd
worden. Tussen Saint Aioul en Aiol bestaat er echter slechts een
gelijkenis van naam. De dichter maakte van de naam van de weinig
bekende Saint Aioul gebruik, omdat hij het geraden vond zijn held
als een heilige te laten sterven.
38 Aiol. Chanson de geste, publide d'apres le manuscrit unique de Paris. Societe des
anciens textes francais. Parijs, 1877.
39 Aiol et Mirabel und Elie de Saint Gille. Zwei altfranzeisische Heldengedichte mit
Anmerkungen und Glossar und einem Anhang : Die Fragmente des mittelniederliindischen Aiol herausgegeben von Prof. Dr. J. Verdam in Amsterdam. Heilbronn, 18761882.
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Tot goed begrip van wat volgt is het nodig het verloop van 4 iol
et Mirabel te kennen 40. De inhoud van de bewogen episodisc.4e,rtintan
in dit referaat volledig navertellen is onbegonnen Wt lkitrinerr
slechts de hoofdtrekken van het verhaal meedelen. Op Ataftseokek van
de verrader Macaire ontneemt Lodewijk de Vrome graaf ilie, d'iOrOt
Avisse, Lodewijks zuster, is gehuwd, al zijn goederen eh verbarit thern,
van het hof. Elie en Avisse nemen de wijk naar de Lauclesvan Boi
deaux, waar zij door de kluizenaar Moyses worden opgeniamen. Ayisseschenkt het leven aan een knaapje dat Aiol genoemd word Elie
heeft een droom, die Moyses hem verklaart en waarin de schitterende
toekomst van Aiol wordt voorspeld. Veertien jaar lang ligt Elie ziek
en beklaagt zich over het onrecht dat koning Lodewijk hem heeft
aangedaan. Vertederd biedt de jonge Aiol zich aan om Elies zaak
bij de koning te Orleans te gaan bepleiten. Hij trekt het oude harnas
van Elie aan en bestijgt diens oud en onbeslagen strijdros Marchegai.
Op weg naar Orleans beleeft Aiol tal van avonturen. In Orleans zelf
wordt hij wegens zijn uitrusting en zijn paard uitgelachen. Op dat
ogenblik is koning Lodewijk in oorlog met de graaf van Bourges. In
een veldslag neemt Aiol de graaf van Bourges gevangen. Door dat
schitterend wapenfeit neemt Lodewijk Aiol in zijn dienst op. Tevergeefs probeert de verrader Macaire Aiol te belasteren. Aiol zendt een
boodschap aan zijn ouders om hun zijn welslagen aan het hof mee
te delen. Intussen komt er te Orleans een bode van Mibrien, koning
der Saracenen, aan en daagt koning Lodewijk uit. Lodewijk zoekt een
bode om Mibrien zijn antwoord te brengen en Aiol biedt zich aan.
Aan het hof van Mibrien te Pamplona schaakt Aiol diens dochter
Mirabel. Op de terugweg naar Orleans beleeft hij samen met haar
tal van avonturen, die veel gelijkenis vertonen met die welke hij op
zijn reis van de Landes naar Orleans meemaakte. Te Orleans laat
Mirabel zich dopen. Aiol en Mirabel huwen. In de bruilofstnacht
neemt de verrader Macaire hen beiden gevangen en sluit hen in
Lausanne in een kerker op. Als de zieke het nieuws van Aiols gevangenneming verneemt, sterkt hij zich door een reuzenmaaltijd en brengt
een leger op de been om Aiol en Mirabel te gaan verlossen en de

40 Zie ook voor de korte inhoud van Aiol et Mirabel o.a. P. Paris in Histoire litterwre
de la France, XXII, biz. 274-288 ; W. Bisschop, De Roman d'Aiol, De Dietsche Warande.
Tijdschrift voor Nederlandse Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren, VII (1866),
blz. 457-461 ; de uitgave van J. Normand en G. Raynaud, blz. IV-VIII ; de uitgave van
W. Forster, blz. V-IX ; M. Delbouille, Problêmes d'attribution et de composition I. De
la composition d'Aiol, Revue Belge et Philologie et d'Histoire, XI (1932), biz. 63-65.
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verrader Macaire te bestraffen. In de kerker schenkt Mirabel het leven
aan twee knaapjes. Macaire gooit de tweeling in de Rhone. Tierri,
een visser, vist ze echter op en brengt ze bij koning Grasien van
Venetie in veiligheid. Als Macaire bemerkt dat hij in het belegerde
Lausanne niet Langer stand kan houden, vlucht hij met zijn twee
gevangenen naar Mibrien, de Saracenenkoning, te Pamplona. Aiol
en Mirabel moeten Mohammed aanbidden. Mirabel gooit diens beeld
aan stukken. Beiden worden ter dood veroordeeld. In de nacht vOOr
hun terechtstelling breken echter dieven in de onderaardse schatkamer binnen, waar Aiol en Mirabel geboeid liggen. Zij nemen Aiol
mee en verkopen hem aan koning Grasien van Venetie. Aiol verslaat
de koning van Saloniki, met wie koning Grasien in oorlog is, en wordt
met het koninkrijk Saloniki en de helft van Venetie beloond. Samen
met Grasien brengt hij tegen de Saracenenkoning Mibrien een leger
op de been om Mirabel te Pamplona te gaan verlossen. Aan koning
Lodewijk zendt hij een bode, opdat hij aan de veldtocht tegen zijn
aartsvijand Mibrien zou deelnemen. Van Tieri verneemt Aiol de
wonderbare redding van zijn twee zonen, die hij tot ridder slaat. In
een grote veldslag wordt koning Mibrien gevangengenomen. De verrader Macaire, die zijn geloof heeft afgezworen, volgt hem als koning
op. Pamplona wordt echter ingenomen en Macaire gevangengenomen
en gevierendeeld. Mirabel ziet eindelijk Aiol en haar twee doodgewaande zonen terug. Koning Mibrien, Mirabels vader, laat zich
dopen en krijgt van koning Lodewijk zijn koninkrijk als leen terug.
Zo is, ontdaan van alle bijwerk, het verloop van Aiol et Mirabel,
waarin we duidelijk bijna drie gelijke delen onderscheiden : Aiols
avonturen tot hij koning Lodewijks gunst heeft verworven, Aiols lotgevallen tot aan zijn huwelijk met Mirabel en Aiols belevenissen tot
aan de bestraffing van de verrader Macaire.
Van de 15 Leidse fragmenten hebben J.H. Bormans en J. Verdam
er drie en van de 9 Hasseltse hebben wijzelf er vier niet kunnen identificeren : het zijn enkel knipsels of snippers, die slechts enkele
woorden of letters bevatten. Het gaat niet op in dit referaat de 17
overblijvende fragmenten in het verhaal te situeren : daartoe zouden
we niet alleen de fragmenten zelf moeten navertellen, maar ook tot
goed verstand van zaken wat er aan elk fragment onmiddellijk voorafgaat of wat er dadelijk op volgt. Laten we veeleer onze aandacht aan
de datering van de Limburgse Aiol wijden.
Met de datering van de Limburgse Aiol hangt het probleem van
het een- of tweeauteurschap van het Franse origineel zo nauw samen
12

dat we verplicht zijn over dat probleem uit te weiden. Aiol et Mirabel
vertoont namelijk de eigenaardigheid dat de ene helft in tien- en de
andere helft in twaalflettergrepige verzen is geschreven. Toch komen
er in de eerste helft enkele twaalf- en in de tweede helft enkele tienlettergrepige verzen voor : zo zijn de 117 eerste verzen van de tienlettergrepige helft twaalflettergrepig. Zulks bracht de Franse uitgevers
J. Normand en G. Raynaud en de Duitse uitgever W. Forster er toe
twee auteurs of liever een auteur en een omwerker te onderstellen.
Deze thesis van het tweeauteurschap van Aiol et Mirabel werd meer
dan vijftig jaar algemeen erkend 41 , tot zijn in 1932 door M. Delbouille
in een meesterlijk artikel Problemes d'attribution et de composition.
1. De la composition d'Aiol op goede gronden werd betwist 42.
Volgens J. Normand en G. Raynaud zijn er tussen de eerste en de
tweede helft van Aiol et Mirabel, buiten het verschil in metrum,
nog andere verschillen, die op het tweeauteurschap wijzen : de taal
van de eerste helft is Middenfrans, die van de tweede Picardisch ; in
de eerste helft overheersen de assonanties, in de tweede de rijmen ;
de eerste helft is levendig en oorspronkelijk, de tweede langdradig en
alledaags ; in de eerste helft zijn de plaatsnamen echt, in het tweede
veelal verzonnen. In het begin van de roman heeft Elie een droom,
die de kluizenaar Moyses hem in v. 396-428 verklaart. Die droomverklaring is als het ware de samenvatting van Aiols levensloop. In
de eerste helft nu wordt die samenvatting trouw gevolgd, in de tweede
niet meer, daar de beide zonen van Aiol geen koning worden, zoals
vers 427 aankondigt. Volgens J. Normand en G. Raynaud ontstond de
eerste helft omstreeks 1160, de tweede helft tussen 1205 en 1215.
Immers volgens hen bevat de tweede helft twee toespelingen, welke
die datering bevestigen : een toespeling op het huwelijk van Lodewijk
VIII, zoon van Filips-August, met Blanca van Castilie, beiden slechts
dertien jaar oud, welk huwelijk op 23 mei 1200 werd gesloten, en
een allusie op de plundering van Constantinopel door de kruisvaders
op 12 april 1204 43.

41 Zie o.a. K. Voretzsch, Einfiihrung in das Studium der altfranzOsischen Literatur.
Sammlung kurzer Lehrbficher der romanischen Sprachen and Literaturen II. Halle
(Saale), 1925 3, biz. 429, en U.T. Holmes, A History of Old French Literature from the
Origins to 1300. New York, 1937, blz. 117-118, 265-266.
42 Problêmes d'attribution et de composition. I. De la composition d'Aiol, Revue
Beige de Philologie et d'Histoire, XI (1932), blz. 45-75.
43 Zie in de uitgave van J. Normand en G. Raynaud het hoofdstuk Origine et date
du poeme, blz. XIX-XXVIII.
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Ofschoon het onderzoek van W. Forster heel wat grondiger dan dat
van J. Normand en G. Raynaud is, komt ook hij tot het besluit van
het tweeauteurschap. Volgens hem zijn beide dichters echter Picardiers, bevatten beide helften komische episodes, blijken beide dichters
een gelijke topografische kennis van Midden-Frankrijk to hebben en
is de inneming van Pamplona Been zinspeling op de plundering van
Constantinopel. Hij vraagt zich af, waarom de omwerker de eerste
helft onveranderd heeft gelaten, terwijl hij de tweede helft in alexandrijnen bewerkte. Hij was dus Been gewoon moderniseerder, die een
roman naar de gewijzigde smaak van zijn tijdgenoten omwerkte,
anders zou hij ook de eerste helft opnieuw hebben geschreven.
Misschien beschikte hij slechts over een versleten of defekt jongleurshandschrift, waaruit hij de leesbare of bewaarde eerste helft afschreef,
maar waarvan hij de onleesbare of verloren tweede helft uit zijn
geheugen, evenwel niet in tien-, maar in twaalflettergrepige verzen,
bewerkte. Volgens W. Forster werd de eerste helft wegens het oude
metrum en de eenvoudige stijl veeleer in de helft dan op het einde
van de 12de eeuw geschreven en stamt de tweede helft uit de eerste
helft van de 13de eeuw 44.
In zijn reeds aangehaald artikel ruimde M. Delbouille de theorie
van het tweeauteurschap op, die meer dan vijftig jaar opgeld had
gedaan, en bewees hij dat geheel de ridderroman het werk is van
een auteur. Volgens hem komt het verschil in metrum ook voor in
andere gelijktijdige Franse werken, waarvan het eenauteurschap boven
alle twijfel is verheven. Dat er twaalflettergrepige verzen in de eerste
helft en tienlettergrepige in de tweede voorkomen, wijst op een
auteur. De overheersing van de assonantie in de eerste helft en van
het rijm in de tweede bestaat slechts in de verbeelding van de uitgevers van A iol et Mirabel, daar het gebruik van de assonantie en van
het rijm in beide delen niet het minste verschil oplevert. Het verschil
in stijl tussen de eerste en de tweede helft is eveneens denkbeeldig :
de reizen Bordeaux-Orleans en Pamplona-Orleans worden beide met
gelijkaardige avonturen gestoffeerd, zodat het relaas van de eerste reis
boeiender aandoet dan dat van de tweede ; bovendien is het tienlettergrepige vers, waarin de eerste helft is geschreven, ontegensprekelijk
levendiger. Niets in de kompositie van de roman wijst op een omwerking, wel integendeel : er is een methodisch plan, door een auteur
44 Lie in de uitgave van W. Forster het hoofdstuk Cyclus, Sprache, Zeit u. dgl.,

XXXII-XLI.
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blz.

ontworpen en uitgevoerd. De gegevens uit Elies droom zilft met tie
inhoud van de tweede helft niet in tegenspraak : vs. 10.9,72 laat
veronderstellen dat Aiols zonen voortaan het koninkrifik Sal nitre: en
de helft van Venetie met elkaar zullen delen, maar zulk3 is icts niet
nodig, daar de auteur er zich mee kan vergenoegd hebben Aiols zonen
een schitterende toekomst te voorspellen. De zogezegde toespeling op
het huwelijk van Lodewijk VIII, zoon van Filips-August, tviet Blanca
van Castilie is onbestaande : alles kan best door het zinsverbauLl
gelegd worden. Immers, om Aiols weigering te verantwoorden, als de
boswachter Tieri hem zijn jonge dochter ten huwelijk aanbiedt, houdt
de auteur een kleine zedekundige bespiegeling over jonge huwelijken,
die de uitgevers van Aiol et Mirabel als toespeling hebben beschouwd.
In de eerste en de tweede helft treffen we dezelfde stijlmiddelen en
clichés aan. Niets belet dus dat geheel het gedicht tot de 12de eeuw
opklimt. VOOr 1173 bestond het zeker al, daar Raimbaut d'Orenge,
die in dat jaar gestorven is, het al kende.
De konklusie van M. Delbouille dat Aiol et Mirabel door een auteur
v6•Or 1173 werd geschreven, heeft voor de Limburgse bewerking verstrekkende gevolgen. Zoals destijds W. Forster en J. Verdam hoeven
we ons nu niet meer of te vragen, of de Limburgse Aiol op de oudere
of op de jongere Franse redaktie teruggaat. W. Forster konstateerde
al dat de Limburgse bewerking met de overgeleverde Franse versie
overeenkomt en dat, zo zij op de oudere Franse redaktie teruggaat,
die heel weinig van de jongere moet hebben verschild. We weten nu
dat de Limburgse A iol, op enkele weglatingen en bijvoegingen na, op
de enige Franse redaktie teruggaat, die ooit heeft bestaan en in het
Parijse handschrift is bewaard. Op grond van de bevindingen van de
uitgevers van het Franse voorbeeld plaatste J. Verdam de Limburgse
bewerking in of tegen de helft van de 1 3de eeuw 45 . W. de Vreese

geeft echter de allereerste jaren van de 13de eeuw als datum van
vervaardiging van het handschrift van de Limburgse Aiol aan 46. Die
datering dunkt ons paleografisch verantwoord en is sinds het artikel
van M. Delbouille niet meer in strijd met het ontstaan van het Franse
voorbeeld. Het handschrift, waartoe de Aiolfragmenten hebben
45 Reeds bekende Aiol-fragmenten, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, II (1882), blz. 258 of in de overdruk Oude en nieuwe Fragmenten van den
Middelnederlandschen Aiol. Leiden, 1883, blz. 50.
46 Middelnederlandsch Woordenboek. X. Bouwstoffen, art. 8 en Paradox over den
grooten Nood der Nederlandsche Philologie, Handelingen en Levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1932-1933, Leiden, 1933, blz. 31.
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behoord, is blijkens verschrijvingen geen origineel. De bewerking
moet dus enkele jaren ouder zijn. Zo klimt de Limburgse A iol op tot
het einde van de 12de eeuw en is hij omstreeks dezelfde tijd als
Veldekes Eneide 47 en de Trierse Floyrisfragmenten 48 ontstaan. Uit
het vierde kwart van de 12de eeuw kunnen we zodoende drie ridderromans aanwijzen, alle naar Franse voorbeelden bewerkt, die in
Limburg ontstaan zijn. In die tijd was Hendrik van Veldeke dus niet
de enige Limburgse dichter in de volkstaal.
Uit het voorgaande blijkt dat de Limburgse A iol meer aandacht
verdient dan hij tot nog toe heeft gaande gemaakt. Al is de bewerking soms wat onbeholpen en wijzen vreemde woorden op taalarmoede, toch heeft zij groot belang, omdat zij in zó vroege tijd is
ontstaan en bovendien in een handschrift is overgeleverd, dat als het
oudste Middelnederlands literair dokument wordt beschouwd dat tot
dusver aan het licht is gekomen.
Tenslotte nog enkele hypothesen in verband met de geschiedenis
van het handschrift zelf. Daar 21 of 22 van de 24 fragmenten in het
archief van de Kommanderij Bernissem te Sint-Truiden werden ontdekt, is het niet zo vermetel te onderstellen, dat het eenmaal tot de
bibliotheek van de Kommanderij Bernissem heeft behoord. Het gichtboek van de Schepenbank van Diepenbeek kan in de Kommanderij
Bernissem zijn gebonden, daar Oude Biezen overal in Limburg, ook
in Diepenbeek, eigendommen bezat. Bernissem werd enige tijd vOOr
1240 gesticht 49. Het handschrift is echter ouder. Hoe kan het dan in
de bibliotheek van de Kommanderij Bernissem terecht zijn gekomen ?
In die vroege tijd waren Oude Biezen en Bernissem met Limburgse
ridders bevolkt. De taal van de oudste oorkonden en registers van
Oude Biezen en Bernissem is Limburgs, niet Duits, zoals de naam
van de Orde zou kunnen doen geloven. Het is bekend dat Arnulf III,
graaf van Loon in 1220 Oude Biezen stichtte 50 en dat in het begin
van de veertiende eeuw vijf zonen van Arnold V, graaf van Loon,
0. Behaghel, Heinrichs von Veldeke Eneide. Heilbronn, 1882.
Trier, Stadsbibliotheek, Mappe X, 13, uitgegeven door E. Steinmeyer, Trierer
Bruchstficke. I. Floyris, Zeitschrift fur deutsches Albertum and deutsche Literatur, XXI
(1877), blz. 307-331. Zie ook Provinciale Bibliotheek te Hasselt. Tentoonstelling van
Middelnederlandse Handschriften uit beide Limburgen. Catalogus. 17 Juli-25 Augustus
1954, blz. 16, nr. 6.
49 Zie E.H. J. Paquay, Het Archief der Landkommanderij Ouden Biesen. Bilzen,
1929, blz. 8 ; J. Buntinx, Ouden Biesen, Landkommanderij van de Duitsche Orde in de
Nederlanden, Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen
Studiekring te Hasselt, XV (1939), blz. 128.
50 E.H. J. Paquay, blz. 12 ; J. Buntinx, blz. 125.
47

48
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in de orde traden, waarvan een, Gerard van Loon, het zelfs tot land-

kommandeur bracht 51 . Waar de graven van Loon het voorbeeld
gaven, moet de rest van de Loonse add niet achtergebleven zijn. Is

het dan zo vermetel aan te nemen dat een of andere ridder het kostbare manuskript bij zijn intrede in de Duitse Orde heeft meegebracht
of het in de loop van zijn leven heeft geerfd ? Natuurlijk kan het
handschrift ook door schenking of aankoop in de bibliotheek van de
Kommanderij Bernissem terechtgekomen zijn. In de bibliotheek van
een kommanderij van de Duitse Orde sloeg de Aiol trouwens niet
zo'n slecht figuur : het is immers een ridderroman, waarin de Fransen
tegen de Saracenen strijden. Had de Duitse Orde haar ontstaan niet
aan de strijd tegen de Islam te denken ? Zo'n kalligrafisch handschrift
op prima materiaal kan geen troubadour, jongleur of minnezanger
hebben toebehoord. Oorspronkelijk moet het eigendom van een
ridder geweest zijn, die het in een kloosterscriptorium met ervaren
kopiisten heeft laten vervaardigen. Het ligt voor de hand dat we bier
in de eerste plaats aan het scriptorium van de Abdij van Sint-Truiden
denken 52 . De kundige kopiist van de Limburgse Aiol moet ongetwijfeld nog andere manuskripten hebben vervaardigd. Al zijn er geen
Middelnederlandse van zijn hand bewaard gebleven, toch is het best
mogelijk dat er nog handschriften van zijn hand onder de Latijnse
handschriften schuilen, die op het einde van de 12de en in het begin
van de 13de eeuw in Limburg zijn geschreven.
Meer belang dan zij verdienen hechte men echter niet aan deze
hypothesen, die immers slechts van een vaststaand feit uitgaan : dat 21
of 22 van de 24 fragmenten van de Limburgse Aiol in het archief van
de Kommanderij Bernissem te Sint-Truiden werden gevonden.
J. DESCHAMPS
Hasselt

51 E.H. J. Paquay, blz. 14 , J. Buntinx, blz. 135.
52 In de Universiteitsbibliotheek te Luik bevindt zich evenwel onder de twaalfde- of

dertiende-eeuwse handschriften, afkomstig uit de bibliotheek van de Abdij van SintTruiden, geen enkel manuskript, dat door de kopiist van de Limburgse Aiol is geschreven.
De gelijktijdige handschriften uit de Abdij van Sint-Truiden die in andere bibliotheken
berusten, hebben we nog niet onderzocht.
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COLIJN VAN RIJSSELE,
DE SCHEPPER VAN DE ZINNEKENS ?
Het zinnespel is een bij uitstek Nederlands verschijnsel. Frankrijk
kent het woord niet, het schijnt enkel de moraliteit in het algemeen te kennen. 1
Het is niet, zoals wel eens geschreven werd, „een spel waarin
zinnekens voorkomen". De zinnekens zijn jonger dan het zinnespel.
Kruyskamp 2 zegt dan ook : „Zinnespel betekent o.i. niets anders
dan allegorisch spel". Kalff 3 zegt dat het was „een toneelstuk,
waarin een of ander onderwerp, gewoonlijk van zedekundigen
aard, behandeld werd". Beide omschrijvingen vullen elkaar aan.
Precieser schijnen me Muller en Scharpe 4 te zijn die de naam „toepasselijk" achten op elk spel, dat op een „sin", een bepaalde bedoeling
of strekking „gebouwd" is.
Endepols 5 schrijft dat de naam niet voor de helft van de vijftiende
eeuw voorkomt. Waar hij hem zo vroeg heeft aangetroffen is mij niet
bekend. Ik vond hem voor het eerst in een „kaart" van De Transfiguratie van Hulst van 7 september 1483 waarin „een schoonen
rijckelijk zilveren cop" uitgeloofd wordt aan wie „als over best
ghedaen hebbende van den principalen spelen van zinne". 6
Hoogtepunten zijn dan de Spelen van zinne van het Gentse landjuweel van 1539 en die van het Antwerpse van 1561, waarna de bron
in Vlaanderen en Brabant verdroogt. Vormelijk vegeteert het verschijnsel in Noord-Nederland en mettertijd ook weer in Zuid-Nederland voort. Naar de geest vindt het zijn bekroning in de godsdienstige
drama's van Vondel.
1 In Brugse stadsrekeningen van de XVI e eeuw wordt een zinnespel in het Frans
vermeld als „ung jeu moural, un jeu de sens". (D. Camel. Noels dramatiques des
flainands de France. In : Annales du Comite flamand de France. 1854-55. p. 74).
2 Dichten en spelen van Jan van den Berghe. Antwerpen, 1950. XXIII.
8 Trou moet blycken. Groningen, 1889. XVII.
4 Spelen van Cornelis Everaert. Leiden, 1920. XLI.
5 Fiji geestelijke toneelspelen der middeleeuwen. Brussel, 1940. p. 317
6 Belgisch Museum. IV. p. 413.
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We kunnen het zinnespel niet begrijpen als we de allegoric niet
aanvaarden, die er als in alle middeleeuwse litteratuur zulke voorname rol in speelt. Een zo bevoegd onderzoeker van de kunst van de
rederijkers als J.J. Mak vindt het „hinderlijk" dat levenloze zaken
er als personages in optreden, bij voorbeeld het koren dat in de
gedaante van een vrouw op een zolder gevangen wordt gehouden 7.
Maar het koren is hier meer dan het koren, het is een begrip.
Deze personificatie stemt geheel overeen met het middeleeuwse
„realisme" volgens welk de lichamen slechts schaduwen zijn en de
algemene begrippen (universalia) een zakelijk bestaan hebben. De
theoloog Alain de Lille, uit het Frans-Vlaamse grensgebied, bouwt
volgens deze stelling in de XII e eeuw de wereld van deugden en
ondeugden, van theologische en filosofische begrippen op, waarop
de burgerlijke litteratuur zal teren die ontstaat in het Noorden van
Frankrijk, dat het Zuiden van Vlaanderen is, en die zich samen met
de handel en de industrie geleidelijk maar voortdurend naar het
Noorden zal verplaatsen, van Atrecht naar het beter gelegen Brugge
en Gent, nog later naar Brussel en Antwerpen (en in de XVI e eeuw
van Antwerpen naar Amsterdam...).
Worp constateert in zijn Geschiedenis van het Drama en van het
Toneel, dat „de allegoric bloeit in de Nederlanden krachtiger en
langer dan in eenig ander land". En het is opvallend dat de allegorische levende beelden langs de straten met muziek en geschreven of
gesproken teksten bij blijde inkomsten alleen voorkomen in een
gebied dat gaat van de Noordelijke helft van Frankrijk (Parijs, Lyon)
over de Nederlanden tot Londen.
Wie de allegoric per se ongenietbaar acht zal de middeleeuwse literatuur niet waarderen. Wie zich echter een weinig moeite geeft om
zich in haar sfeer te verplaatsen, kan er in hoge mate door geboeid
worden.
In de apostelspelen van Willem van Haecht zien we sommige personages op zeker ogenblik hun bovenkleed openrukken om hun innerlijk te tonen in een duidelijke symbolische gedaante. In het Spel van
Maria gheleken by den throon van Salomon, in 1529 te leper
gespeeld, blijft de troon van Salomon als zinnebeeld van Maria zichtbaar zo lang het stuk duurt. In het reeds genoemde Spel van het
Coren (Haarlem, 1565) treden het Coren op, dat in de gedaante van
een vrouw gevangen op zolder wordt gelegd, een ambachtsman en
een Boer, die klagen over de duurte van het graan en over de praktij7 J.J. Mak, De rederijkers. Amsterdam, 1944. p. 60.
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ken van de opkopers. Ambachtsman en boer gaan te vergeefs bij de
opkopers pleiten en een deurwaarder leest vruchteloos een plakkaat
tegen hen af. Dan wenden ambachtsman en boer zich tot „Reden",
die opnieuw een onderhoud heeft met de opkopers en die ten slotte
belooft zich te zullen wenden tot de Hoge Raad van de koning. De
allegoric vervult volkomen haar rol om een brandende actualiteit
te verbinden aan algemene principes.
De allegorieen worden in de zestiende eeuw bij voorkeur maar niet
uitsluitend belichaamd door zinnekens. Een kiem van deze zinnekens
is reeds aanwezig in de volgende verzen van Floris ende Blancefloer
(voor 1250 ?) :
Die minne troestede ende seide „bliif",
Die sorge hiet hem behouden dliif,
Ende keren te lande ende wesen blide.

In de duivels van zo vele middeleeuwse spelen zien we een andere
voorafschaduwing van de zinnekens, vooral wat hun verschijning, hun
optreden betreft, bijv. in de duivel Nijt in de Eerste Bliscap van Maria
van het midden van de XV e eeuw, die reeds de familiaire taal van de
zinnekens gebruikt. Deze duivels zijn niet zeer verscheiden in hun
optreden en moeten het steeds tegen de hogere machten afleggen. Zij
zijn onmisbaar in de middeleeuwse wereldbeschouwing maar vormen
tevens een komisch intermezzo ; de auteur van het Sacramentspel zegt
in de proloog dat hij duivels heeft aangebracht „om alle swaerheit te
belettene" (vers 56). Er komen in dit spel echter ook twee allegorische
personages voor, „Bitter ellende", de ellende namelijk van Adam en
de aartsvaders in de hel, en „Innich gebet", en in deze personages
zien we ten slotte nog meer dan in de duivels een eerste onhandige
poging die na enkele tientallen jaren tot de bewonderenswaardige
rol van de zinnekens zal leiden.
Kalff meent niet te kunnen uitmaken of de zinnekens „inderdaad
eerst in de moraliteit na de hervorming" voorkomen 8 . Waar we ze
echter aantreffen in de Spiegel der Minnen en waar dit spel in 1530
reeds beroemd moet geweest zijn 9 en nog geheel tot de gedachtenwereld van voor de hervorming behoort, kunnen we, dunkt mij,
bevestigen dat hun verschijning iets voor de hervorming komt of er
ten laatste mee samenvalt, en moet Colijn van Rijssele als de schepper
8 Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. II. Groningen, 1907. p. 348.
9 Over de datering van de Spiegel leze men een aantekening van W. van Eeghem in
Jan van Stijevoorts Refereinenbundel. II. Antwerpen. 1930. p. 293.
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van de zinnekens of dan toch van hun volmaakte vorm aangezien
worden, zolang er geen oudere spelen met zinnekens ontdekt worden.
Onder de ons overgebleven stukken zijn er geen.
In de Sevenste Bliscap, die zeven jaar jonger kan zijn dan de reeds
besproken Eerste, komen helemaal geen zinnebeeldige personen op,
wel gewone duivels. In Elckerlyc, van 1470, in de Rovere's Spel van
Quiconque vult salvus esse, voor 1482, in de Vijf vroede en de vijf
dwaze Maagden van het einde van de XVe eeuw komen geen zinnekens voor (bij De Rovere wel een persiflerend personage en twee
onderwijzende allegorieen). Het Spel van Sainct Jooris van het einde
van de XVe eeuw is een mirakelspel : geen zinnekens. Het Spel van
Nyeuvont dat ouder moet zijn dan 1501 bevat twee duivels, evenals
het Sacrament van der Nyeuwervaert van 1500 waarin de duivels
echter reeds Sondich becoren en Belet van deughden heten en tot
voorlichting van het publiek elkaars namen noemen wanneer ze
optreden : een voorafschaduwing van de zinnekens. Het zeer allegorische Spel van der siecten der broosscer naturen (ca. 1510) bevat geen
zinnekens. Mariken van Nieumeghen dat van ca. 1500 kan zijn behelst
buiten de duivel Moonen een kleine duivel in een bijkomstige rol.
Het Meyspel amoreus... Baer Pluto Proserpina ontscaect, uit de aanyang van de XVI e eeuw, bevatte blijkbaar geen zinnekens, evenmin
als het Tafelspeelken van twee personagen om up der drij conijnghen
avond te spelen, waarin de allegorische personages Ghewonelicke
Vreucht en Alwarich Voortstel echter wel hun namen noemen op
dezelfde wijze als de duivels in het Sacramentspel en als de latere
zinnekens. In Stout ende onbescaemt van Cornelis Everaert (1527)
zien we twee personages optreden die elkaar begroeten op de wijze
van de zinnekens maar er verder nog niet veel mee te maken hebben ;
het zijn twee lustige vagebonden in vlees en been, die niet veel
symbolisch hebben. Muller en Scharpe spreken in hun inleiding tot
deze Brugse rederijker naar aanleiding van Nyewen Priester van voor
1533 en van het Spel van den Payse van 1538 van „zinnekens", maar
Everaert zelf gebruikt het woord niet en de bedoelde personages zijn
zeker geen voldragen zinnekens. Het is alsof we de zinnekens in deze
stukken naar hun vorm zien zoeken.
Ook in de spelen van Gent van 1539 worden nog nergens zinnekens
genoemd. In alle stukken treden zuiver allegorische personages op
maar ze gedragen zich niet als zinnekens, uitgezonderd de spelen van
Caprycke en Thielt, waarin sommige personages iets van een zinneken
weg hebben. Het enige zinnespel dat ons uit het omvangrijke oeuvre
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van Casteleyn bewaard is gebleven, Pyramus en Thisbe, bevat de
personages Bedrieghelijck waen en Fraudelyck schijn. Zij noemen
elkaar Cozijn en Cozijnken en verschijnen op de wijze van de zinnekens 10. Zij bewerken de ondergang van de gelieven maar ze hebben
er feitelijk geen directe omgang mee op de wijze van de volgroeide
zinnekens en zij worden ook niet als zinnekens vermeld.
Colijn van Rijssele schijnt wel degelijk een innovator te zijn
geweest 11.
Ondanks zijn psychologische diepte heeft de Spiegel nog veel
middeleeuws. Er is nog geen spoor in te bekennen van de religieuze
twijfels die in haast alle zinnespelen van het Gentse Landjuweel van
1539, die uit negentien verschillende steden komen, zo opvallend zijn.
De vrije wil speelt er een voorname rol in en er staan verschillende
gebeden in, waaronder dat heel mooie en heel ouderwetse van Katharina in haar doodstrijd.
In een voorspel verklaart „jonstighe Sin", dat is de tot de kunst, tot
de rederijkerij genegen zin, in een toneelspel de grote kracht van de
liefde te willen tonen en hij haalt daarom „Natuerlijck Ghevoelen"
binnen die voor de deur gereed stond om hem te helpen. Natuurlijk
Gevoel verhaalt hem een geschiedenis die onlangs te Middelburg is
gebeurd ; men zal wel zes „spelen" of bedrijven nodig hebben om
„den rechten zin" ervan te bewijzen.
Dit gesprek en sommige latere uitspraken (o.a. derde proloog,
verzen 2135-8) getuigen hoezeer de auteur zich rekenschap geeft van
het doel van de kunst in het algemeen en van de zijne in het
bijzonder.
Na de eerste proloog wordt, om de toeschouwers te helpen het stuk
te verstaan, „die baniere vanden eersten spele, begrijpende tinhouden
vande ses spelen" op het toneel gehesen.
Dan spreekt Katherina Sheermertens, de arme naaister, die voor
haar venster zit en een hoed van rozen vlecht, een zeer gekunstelde,
voor de tegenwoordige lezer niet zeer heldere monoloog over de liefde,
lo Hoe de zinnekens moeten optreden wordt zeer precies bepaald in een veel later
stuk, dat van de kamer van Gouda in de spelen van sinne van Haarlem, 1607, dat ook
nog andere belangrijke regie-aanwijzingen bevat.
11 Van het grote belang van de zinnekens in de Nederlandse gedachtenwereld van de
XVIe eeuw getuigt een refrein uit 1584 van de Gentse rederijker Loys Heyndricx waarin
van „Flandryne, Zelandine, 's lands costelicke zinnekens" gesproken wordt, de dochters
van Willem van Oranje ni. wier naamgeving tot de rederijkerssymboliek behoort.
(Blommaert, Politieke balladen, refereinen, liederen en spotgedichten der X Vie eeuw.
Gent, 1847).
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de dorperheid en de reinheid. Zij wordt onmiddellijk kespited etoar
de zinnekens Begeerte van hoogheden en Vrees voor ,senande, die
aankondigen dat ze Katherina hovaardig zullen makemom ze. tlaama
ten val te brengen. Terloops verklaren ze dat „Lea' atie(latier.
op het toneel komt en die de hoogmoed personificiptt hun beider
wader is. Zij zijn geexterioriseerde karaktertrekken van de hootdpersonen van het spel en beelden in hun gesprekken mat cleze gtoofdpersonen zielskonflikten uit, maar zij stijgen boven het petseionliikei
uit doordat ze tevens algemene morele en psychologische begrippen
vertegenwoordigen. Het is vaak zeer scherpzinnig en ad rem. Wanneer Dierick in een van de belangrijke passages uitroept „Weg jalours
ghepeys" verzet hij zich werkelijk tegen zijn eigen jaloezie en tegen
een personage. Er is een merkwaardige passage in het zesde spel, waar
Vrees voor schande en het derde zinneken Jaloers gepeins 't venijn
der dood voor Dierick gemengd hebben. Jaloers gepeins, als opziende
van zijn werk, vraagt waar Begeerte van hoogheden is. We hebben
Begeerte inderdaad een hele tijd niet meer gezien, Dierick heette
hem heen te gaan in vers 3002, zijn taak was in dit burgerlijk drama
afgedaan, en op de vraag van Jaloers gepeins antwoordt Vrees dat
Begeerte van hoogheden nu is „by de groote vrouwen en heeren"
(5165). Daar namelijk
Doet by den standaert int velt op rechten :
Soo datse malcanderen met fortse bevechten
Om te verwerven des werelts schat.

Deze zinnekens krijgen vaak een aangrijpende plasticiteit, bijv. waar
Jaloers gepeins zegt tot Vrees voor schande als ook haar rol is uitgespeeld :
Ick hebbe dickwils inder naturen ghevlogen (5520)
Daer ghy verjaecht waert uuten neste.
Zij herinneren ons aan een woord van Proust in A la recherche
du temps perdu, VIII, Le temps retrouve : „Ce ne sont pas les titres
qui existent reellement et sont par consequent susceptibles d'expres-

sion, mais les idees."
In het volgend toneel voorspelt Saturnus de ondergang van de
gelieven. Phoebus en Venus sluiten zich hierbij aan. Phoebus zal
namelijk hun hoogmoed, Venus hun liefde aanvuren. Met de drie
goden zijn ongunstige planeten bedoeld 12 ; ook Venus is ongunstig
12

Men vergelijke met een passage in Debat du cuer et du corps van Villon (1461) :
Dont vient ce mal ? — I1 vient de mon maleur,
Quant Saturne me feist mon fardelet,
Ces maulx y meist, je le croy...
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als zij in het teken van de Leeuw (Leo, de hoogmoed) komt, die hier
een tweede maal genoemd wordt. Het lot van deze minnenden wordt
dus door de sterren bepaald. Het is een noodlot. Zij zijn beiden, zegt
Venus, melankoliek van complexie en als dezulken in liefde ontsteken
is de brand niet te blussen.
Katherina looft de zorgeloze vreugde en zegt dat ze Venus met haar
rozen wil vereren, en in het lied dat zij daarna aanheft belooft ze
de rozen aan „dient my behaecht", d.i. Dierick, de rijke koopmanszoon, die nu op komt en reageert in een rondeel :
0 my wat boor ick noyt soeter sanck...
Begeerte en Vrees vuren hem aan : Hoe bekoorlijk staat ze daar,
zo „enghe in haer lijfken" enz. Was ze maar zo arm niet. Wat een
schat om „te cussene en daer nae wech te legghene".
Dit zijn dus de denkbeelden die Dierick bestormen, maar daarna
wenden de zinnekens zich tot elkaar : Het wordt zijn ondergang,
zeggen ze, hij zal er eer en goed door verliezen, en er niet eens vreugde
aan beleven. En reeds valt Dierick uit in verwensingen tegen „fortuin", want Begeerte van hoogheden en Vrees voor schande, zegt hij,
weerstreven de liefde waar zijn hart zich in verblijdt. „Oogen", roept
hij uit, hoe brengt gij mij dus „in tcrijt van minnen / daermen die
juecht of snijt." Hij beseft dat zijn trots zijn liefde in de weg staat en
uit vrees voor wat hem wacht bidt hij „0 Heere zijt voort mijn toeverlaet".
Venus zal ze nu beiden gaan bewerken. Als honden die het hert
ruiken zullen ze speuren naar elkaars verschijning. 't Serpent van
minnen zal ze verscheuren. Tenzij de wil sterker blijkt dan de natuur,
met de hulp van Maria de koningin.
Katherina heeft niet genoeg zelfvertrouwen en verzet zich tegen
haar neiging, vrezend dat ze zal versmaad worden : 0 wat gebeurt
mij arme eenvoudige, dat ik dus moet vechten tegen de natuur.
Waarna ook Dierick aan 't klagen gaat : Hoe zucht ik, hoe beef ik,
hoe trekt haar aanschijn mij ; hoe is het mogelijk dat ik „soo neder"
min.
Wanneer de zinnekens hun tevredenheid hebben geuit over de gang
van zaken, komen de vader en de moeder van Dierick op. De moeder
deelt haar man onder veel geklaag mede dat hun zoon een arm meisje
bemint. De vader neemt Dierick onder handen die hem antwoordt dat
er toch geen kwaad in steekt, tegen een arm meisje te spreken, en die
zelfs als zijn vader aandringt zijn liefde verloochent, waarop hij dan
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losbreekt in zelfverwijt : „O tonghe hoe condy dat ghespreken
/ Contrarie des herten...". Katherina komt op en zegt dat al kwamen
Gods engelen haar troosten, 't hert haar zou splijten moest ze versmaad
worden door hem die ze haar vriendschap aanbood. Dierick repliceert in overeenstemming met haar paroxisme, maar Begeerte en
Vrees komen ook weer op het toneel en wijzen hem op haar armoede
en hij begint weer te vrezen voor zijn „eer". Hij kan wel een riddersdochter krijgen, zeggen de zinnekens, maar zij halen het voorlopig
niet, want, zegt Dierick :
weer

Ghelijcke mint altijt zijns ghelijcke :
Niet aensiende dominacie van goede
Dan puer ghelijcke affectie van bloede (688-690).
„Hy en vreest gheen schande" zegt Begeerte. „Hy en begheert gheen
hoocheyt" zegt Vrees, wij moeten een betere gelegenheid afwachten.
Na een „pausa" treedt Katherina weer op met een korte monoloog.
Zij gaat een gesprek aan met Begeerte die haar optimistisch tracht
te stemmen. Als Begeerte haar zegt dat veel vreugde haar wacht komt
Vrees daar tussen (achter de hand ?) met „Ja of veel onghevals".
Vrees volhardt in dit pessimisms zodat Katherina haar de vraag stelt
„O vreese voor schande Mint by mijn oneere ?", op welke vraag zij
een zeer drastisch antwoord krijgt.
Dierick komt weer op en raakt geheel ontdaan als hij haar (verondersteld wordt : toevallig) ziet. „Mijn herte dat luystert, zegt hij,
Soo den wolf naer tschaep doet tallen stonde... Ick salse best groeten".
Dezelfde Begeerte die daarjuist Katherina heeft aangevuurd ontraadt
hem dit groeten echter heftig : Katherina behoort eerst te spreken.
Maar Katherina vindt geen woorden. Vrees zegt haar overigens dat
„een maecht moet haer veinsen die eere bemint". Eindelijk naderen
zij elkaar. Katherina begint met
Ick en can niet swijghen
Natuere raet dat die tonghe spreke, (857-8)
de eerste regels van een rondeel, waar Vrees nog even een waarschuwend woord aan toevoegt, en die door Dierick hernomen worden
en ontwikkeld tot
Ick en can niet swijghen.
Natuere raet dat die tonghe spreke /
Tis beter ghegroet dan therte breke.
Hij groet Katherina, zij dankt hem en zij gaan een van liefde door25

stroomde samenspraak aan. Katherina biedt hem de rozenhoed. Zij
discuteren over de gevaren van de liefde. Dierick looft haar schoonheid en haar reinheid. Hij zal haar „den geur van troost in tdal van
vreden" geven. Dan schijnt Katherina zich weer terug te trekken, zij
acht zich te min voor hem.
Tis beter claer wijn te drincken uut schalen
Dan claer fonteyne
zegt ze, en ze insinueert iets later dat zo velen spreken „met dobbelen
monde", en licht dat tot zijn grote ergernis uitvoerig toe. Daarna
bekent ze
Ick moets uuten oft herte soude my breken /
Als dat mijn liefde moet tuwaerts draeyen.
Als ze dan weer zegt dat haar voortdurend wordt ingefluisterd dat
ze te nederig voor hem is maar dat ze dit Teed te dragen heeft tot ze
het weet te overwinnen, jubileert hij en gaat hun samenspraak over
in een nieuw rondeel met het besluit :
D. 0 rancke van minnen
K. 0 mannelick wesen
D. 0 trostelick troost in eeren gheresen
Peynst doch om my.
Tsal u gheschien
K.
Verlicht u herte
D.
Tis al ghenesen
Reyn troostelick troost in eeren gheresen.
K. Het wort seer spade
D.
Wy scheyden met desen
Natuere die croont.
K.
Wat macht bedien ?
D. 0 troostelick troost in eeren gheresen
Peynst doch om my.
K.
Tsal u geschien.
D. Adieu reyn maechdelijck engien.
K. Adieu.
D. Adieu tot morgen dat wy malcander weder sien. (1014-1031).
Begeerte en Vrees verheugen zich.
De ouders van Dierick bespreken hoe ze hem naar een oom te
Dordrecht zullen zenden, zogezegd om hem in zijn bedrijf bij te staan.
Met een door Jonstige zin en Natuurlijk Gevoel uitgesproken conclusie eindigt dit eerste spel.
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Het tweede, na de proloog en de banier, begint met een klagend
zelfonderzoek van Katherine. Begeerte en Vrees komen ze omstuwen
en bespotten. Haar witte borstjes, zeggen ze, kijken door haar halskleed, is dat gevoeglijk voor simpele maagdekens ? 0 vals verrader,
valt Katherina uit, Begeerte van hoogheden, om uwentwil sier ik mij
toch zo op. Want ieder kleedt zich zo, dat „eens mans herte jonck
en lustich" op honderd plaatsen daardoor getroffen wordt ; ik moet
daar wet aan mede doen ondanks vrees voor schande.
In dat deel van het toneel dat Dordrecht voorstelt geeft de bode
van Diericks ouders aan de oom een brief. De oom zal Dierick „het
tortelduyfken Met andere quackelkens wel doen vergeten" (1341-2).
Te Middelburg houden Katherina's vader en een neef haar de
gevaren voor ogen die iedere onvoorzichtige maagd bedreigen. Zij
antwoordt zeer zedig maar zo laconisch dat de vader ten slotte enigszins ontstemd zijn ware bedoeling verraadt. Ook zij loochent en
vraagt ongeveer zoals vroeger Dierick, of jongens en meisjes dan met
elkaar niet meer mogen spreken. De brave lieden tonen zich met haar
antwoord tevreden.
De ouders van Dierick delen hem hun besluit mede en vragen hem
waar hij geweest is. Hij antwoordt dat hij met zijn vrienden „de
jonge maagden" heeft „doen dansen en springen" en hij beweert
na een nieuwe vermaning van zijn vader dat hij alleen „machtighe
kinderen" wil en zijn trots zal hoog houden, maar hij valt in onmacht
als hij hoort dat hij naar Dordrecht moet. Weer tot bewustzijn gekomen stemt hij toe met zeer weinige, stille woorden : „Soud ick langhe
wech zijn ?... Een maent ?... Dat en sou niet Ianck zijn..."
Maar in het volgend toneel geeft hij in heftige termen uiting aan
zijn teleurstelling. „0 aerde verslint my hier al levende. Onser beyder
vriendschap sal haest vergeten zijn" en als hij weg is komt Katherina
op, bedroefd omdat ze hem de hele dag niet gezien heeft. Zij wordt
bespot door Begeerte en Vrees, waarna Dierick weer verschijnt en ze
elkaar begroeten in korte afwisselende verzen en halve verzen, die
door de zinnekens gepersifleerd worden. Begeerte en Vrees voorspellen
een dodelijke afloop. Katherina en Dierick zijn zeer terneergedrukt.
Wat hindert u, vraagt Katherina. Zij insinueert dat hij een ander lief
heeft maar als dit hem al to pijnlijk treft gaat zij hem klagend en
schreiend troosten. Hij zegt haar waarom ze moeten scheiden, en dat
hij binnen een maand zal terugkeren, en vraagt een gift, die zij weigert,
want een maagd die giften geeft „haerselven oock abandonneert".
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Meer bepaald vraagt hij dan om een haarvlecht, wat haar verschrikt.
Begeerte raadt haar aan de vlecht te geven. Vrees raadt het haar zeer
nadrukkelijk en met klem van redenen als een zeer verkeerde handeling af. Blijkbaar zondigt zij hier grotelijks tegen het middeleeuws
fatsoen. Toch zal ik het doen, zegt ze, na een nieuwe tussenkomst van
Begeerte, hij heeft het nodig. Dan worden de zinnekens drastischer.
„Cruypt by den man" zegt Begeerte, „Schaemt u" zegt Vrees. Ten
slotte Katherina : „Lace ick en can / Nature begheert", en overhandigt
hem de vlecht.
Te Dordrecht wordt Dierick zeer ziek en vreest zijn belofte aan
Katherina niet gestand te kunnen doen.
Te Middelburg horen we de klacht van Katherina. De maand is
om en er is geen nieuws. Zij bidt tot Maria.
Dan verwijt de zieke Dierick zich weer zijn ontrouw en onvermogen
in een heftig refrein („O doot doot / afgrijselick serpent"). Begeerte
en Vrees schilderen hem af hoe wanhopig Katherina is en verwijten
hem zich niet genoeg te hebben vermand om haar op te zoeken. Hij
wijt de schuld aan Vrees voor schande. Hij tracht alle zwarte gedachten
van zich af te zetten. Hij kust haar vlecht.
Maar een nieuw gevaar dreigt in „Jalours ghepeys" die door Saturnus in een ketel gebrouwen wordt. Merkwaardig is, dat in een inleidende monoloog Saturnus daarbij uitdrukkelijk zegt dat dit gevaar
door de menselijke wil kan overwonnen worden. Jaloers gepeins moet
zich aansluiten bij Begeerte en Vrees en zich bovendien laten helpen
door de gramschap van Mars, de wanhoop van Judas en de hovaardij
van Jupiter. In een opgewekte samenspraak verheugen de drie zinnekens zich in hun macht en spreken af om samen naar Middelburg te
gaan.
Daar beklaagt Katherina zich in een bewogen monoloog over de
ontrouw van Dierick, in kettingverzen met zware nadrukken op elkaar
afwisselende woordenparen. Jaloers gepeins begint zijn werk, door
Vrees bijgestaan. Onder hun insinuaties valt Katherina in onmacht.
Zij ijlt. Als zij tot bewustzijn komt, brengt de ondertussen toegesnelde
neef haar tot de bekentenis : „Tis Dierick daer ick by sterve en leve"
(2784). Toch betreurt ze dat ze hem de haarvlecht gegeven heeft en
zou ze terug willen, want ze vreest dat hij ze aan andere vrouwen zal
geven. De neeft tracht Dierick te verdedigen :
Tonghebonden voghelken dats mijn devijse / (2843)
Mach int bosch wel vlieghen van rijse te rijse /
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Waarop Katherina :
Dat leg ick nedere :
Maer had ick mijn vlecht van hem wedere /
Soo liet ick hem vlieghen van tacke te tacke /
Al sou ick sterven van onghemacke.

De neef stelt voor om samen naar Dordrecht te gaan en met een
list de vlecht terug te nemen. Dierick „met zijn aensicht naer Middelburch sittende" spreekt de lof van deze stad en hoopt dat ze zijn
„bloeyende rijs" in eer zal bewaren. De wind die uit Middelburg
waait versterkt hem 13. Begeerte beweert dat hij een schaduw najaagt
en raadt hem, liever een roos te plukken dan een gemene bloem, maar
Dierick volhardt.
In het vierde spel komt de als man verklede Katherina met haar
neef aan in de herberg, waar Dierick bij het vuur zit te worstelen
met zijn „swaere ghepeys". Zij stellen zich voor als jongelingen uit
Middelburg en als Dierick daarop zegt „Och is bore so gaerne van
Middelburch spreken" moet Katherina haar gezicht afwenden. Zij
drinken samen, omstuwd door Jaloers gepeins en Vrees.
Als de neef hem aanraadt om zijn verdriet te vergeten met lustige
vrouwtjes antwoordt Dierick dat de dood hem veel nader is maar hij
loochent tevens dat hij een liefje heeft dat Katherina Sheermertens
heet : „Om dat by liefs secreet soude helen" zegt Jaloers gepeins, en
dat stemt overeen met Diericks vroegere uitspraak dat hij de liefste
niet op de tong wil laten rijden , maar Katherina, aangevuurd door
dezelfde zinnekens, en ter dood bedroefd, gaat zich als Dierick zich
te bed gelegd heeft wreken met het stelen van de vlecht. Als het er
op aankomt beproeft Vrees ze nog te weerhouden. Zij nadert hem
langzaam : Sijn mondeken lacht... Ick rase van minnen... Ick sie zijn
blancke armkens naect...
maar bier komen tussenbeide Vrees om haar te waarschuwen tegen
schande en Jaloers gepeins die haar influistert „Hy mint een andere".
Mijn herte in zijnder herten rust :
Mijnen mont leyt sijnen mont en cust :
Mijn armkens omvlechten hem even stijf :
Mijn borstkens ghevoelen zijn mannelijk lijf... (3479-3529)

Op een vraag van de zinnekens wat ze nu gaat doen antwoordt ze : Ik
zal hem de vlecht stelen die ik hem gaf, maar „nature die croont"
13 Knuttel wijst in Rederijkers eerherstel (De Gids, 1910) op een overeenkomstige
passus in een Refereyn amoureux van De Roovere.
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(klaagt). Zij neemt de vlecht. Als zij hem verlaat erkent ze dat deze
daad haar „druck vermeert" maar dat zij het uit hovaardij niet laten
kan („Contrarie mijnder natueren uut causen van hovaerdijen",
3875-6).
Dierick ontwaakt. Hij heeft een droom gehad :
Heere God hoe is mijn herte tonvreden (3612)
Ende vast droeve hebbe ick gheleghen
Al in deze duysterlijcke nacht.
.....
Dies nu uut mijnen bedde ghescreden
Die sonne beschijnt bosschen en weghen
0 herte... En treurt niet...
Dijn grief wordt noch gheacht.
Hij schrikt hevig als hij de vlecht mist en meent, d.i. Jaloers gepeins
en Vrees suggereren hem, dat een medeminnaar de gordel is komen
stelen.
Daar de ziekte toeneemt wordt Dierick terug naar huis gezonden.
Zijn ouders willen nu alles in het werk stellen om hem te redden. Zij
richten een kroonfeest in, waarbij jongens en meisjes rond een bloemenkroon komen dansen voor zijn huis, om hem te verstrooien.
Katherina verschijnt er met de vlecht rond haar middel gebonden,
wat Dierick krankzinnig maakt. Haar eerste bedoeling was, Dierick
terug te winnen, maar zij gedraagt zich daar niet naar, wankelmoedig
als ze is. Als zijn ouders haar smeken om hem te komen troosten,
weigert zij (,,...Ick hebbe liever mijn eere dan zijn gezontheyt") waarna
zij weer in heftig zelfverwijt uitbarst. En Dierick sterft, in de dood
gevolgd door Katherina.
Treffend zijn in dit laatste deel het ontwaken van Dierick uit een
hallucinatie na het kroonfeest :
Ontbeyt ghy en suit my niet ontswinghen / (4095)
Ghy moet noch singhen
Den sanc die ghy my hebt ghesonghen
Eer ghy van hier gaet,
en het gesprek van Katherina met Vrees voor schande waarin zij
verklaart zich door niets meer te zullen laten weerhouden. Zij klopt
op de deur van haar geliefde en vlucht dan, als steeds inconsequent.
Dierick schrikt uit zijn bed en ziet niets. Was het iemand die hem
kwaad wil ? Was het Katherina die vluchtte „als een van de etensbak
verjaagde hond"
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Onder de laatste woorden van Dierick (God willet haer vergeven
diet my doet. 0 Katherina schoon lieffelijc beeldeken soet / Ons
liefde court nu tot eenen inde...) komt dit onvergetelijke beeld voor
Ick hadde by maten moghen minnen (5429)
Men mach den put soo diep niet delven
Datter den spitter moet blijven binnen 14.

Katherina wenst om met hem die ze begeerde te mogen verrotten
in de garde, zegt dan dit mooie gebed
0 Maria alder ontfermhertichste moeder (5986)
Staet my nu by / want ich hebs noot...
en neemt afscheid van de wereld (Ick sterve seer gheerne / ick hebt
verdient).
Het is duidelijk dat de Spiegel verband houdt met de Roman de
la Rose, oorspronkelijk Le Miroer as amoreus, in de vertaling van
Hein Van Aken ergens (vers 9925) „spegel der Minnen" geheten.
Deze vertaling, de eerste die het licht gezien heeft, moet veel invloed
gehad hebben op onze letteren ; er zijn duidelijke sporen van o.a. bij
Boudewijn Van der Lore. De bedoeling van de auteurs wordt uitdrukkelijk weergegeven in verzen 1415-16, 9975-7, 12076-7 van de
vertaling. In dezelfde geest is het werk van Colijn een pleidooi tot de
vrouwen om hun minnaar ter wille te zijn. Maar het heeft meerdere
facetten. De intrige is stevig genoeg, maar niet strak of enkelvoudig
en er is iets van een natuurlijke wilde groei in die zeer boeiend is.
Hier waarschuwt de dichter tegen liefde tussen ongelijken van stand
(6117, 6135-7), daar tegen te vurige of te diepe liefde (5030, 6110),
elders wijst hij uitdrukkelijk op het charmante van zijn geschiedenis
(1110), en deze dubbele bekommering, een didactische en laat ons
zeggen een lyrische, spreekt ook uit de banier van het tweede spel die
het publiek aanzet om te aanschouwen „hoe een maechdeken leven
sal" maar tevens om de zoetheid te genieten „die hier aencleven sal".
Coornhert, die de Spiegel in 1561 uitgaf, heeft de schijnbare tegenstelling tussen de strekking en de „zoetheid" van het stuk goed begrepen blijkens zijn nawoord tot de lezer. Het tast veel dieper dan in een
14 Het beeld is misschien niet zo volkomen oorspronkelijk als op het eerste zicht
blijkt. In Mars ende Venus van Smeken wordt van Venus gezegd, als ze met zich zelf
overlegt of ze Mars al of niet als minnaar aanvaarden zal :
Laetse spitten delven,
Haer herte dunct haer smelten van hitte. (blz. 281).
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spel met traditionele motieven meestal het geval is. Het gaat de
opdrachten die al de vroegere rederijkers uitvoerden ver te buiten.
Het konflikt wordt nl. door het karakter van de personages gedetermineerd. De zinnekens geven de hoofdmotieven aan, maar Dierick
zondigt bovendien nog door geheimdoenerij (verzen 5581-4) en door
een pathologisch gebrek aan moed tegenover zijn ouders ; Begeerte
van hoogheden zegt op zeker ogenblik dat „zijn ooghen sluypen al
waert een dief" (1686).
Tot de kern van het drama behoren eveneens de grote wankelmoedigheid en de „schamelheid" van Katherina, de middeleeuwse
„schamelheid", volgens Verdam „het hebben van een fijn ontwikkeld
eer- en schaamtegevooel". Als na de dood van Dierick de neef er aan
herinnert dat zij „uut hovaerdyen" geweigerd heeft Dierick te redden,
antwoordt de vader van Katherina dat „schamelheyt was deerste sake"
(5577), en de laatste conclusie van het drama houdt ons voor :
Dus moetense beyde haer leven laten
Duer schaemte ende hoevaerdighe ootmoet
met een tegenstelling die een vondst is.
Heel deze psychologie is zeer stellig maar toch nog tamelijk primitief. De overgangen zijn dikwijls abrupt, maar we moeten dat allicht
toeschrijven aan de minder genuanceerde mentaliteit van de middeleeuwers en aan de onmatigheid, het onstuimige ongeduld van Dierick
en Katherina. Het venijn waar Dierick aan sterft komt volgens Jaloers
gepeins (5151) uit „onverduldigher natueren", waar de wil niet tegen
op kan.
Het hele drama kan ook opgevat worden als een drama van de
ontoereikende of slecht geleide wil, waarmede het dan een typisch
15e eeuws probleem behandelt 15. Men vergelijke verzen 2497 en
volgende, 2501-2, 5736-9, 5759-60 en tenslotte 6090 :
Men macht al wijten des menschen wille
Dat is die werckman 16.
Antwerpen

EuG. DE BOCK

15 Vgl. E. Haslinghuis, De duivel in het drama der middeleeuwen. Leiden, 1912,
p. 116.
16 1k hoop nog eens te kunnen uitweiden over de verhouding van de Spiegel tot de
Roman de la Rose en de vier stukken van de Handel der Amoureusheyt van 1621, die
J.A.N. Knuttel alle vier, mijns dunkens ten onrechte, aan Colijn van Rijssele toeschrijft.
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DE STREKKING
VAN COORNHERTS RIJCKEMAN
Hoeveel er ook over Coornhert is geschreven, weinig of niets treft
men daaronder aan over zijn geestelijke ontwikkelingsgang 1. Ja, als ik
me niet vergis, schijnt de Coornhertkenner bij uitnemendheid, Professor Becker in zijn artikel in het Nieuw Nederlandsch biografisch
woordenboek 2 te suggereren, dat er in de loop der jaren niet zo veel
is veranderd in zijn opvattingen en denkbeelden. Het perfectisme,
dat als een rode draad door al Coornhert's geschriften loopt, zou reeds
aanwijsbaar zijn in het oudste met vrij grote zekerheid te dateren
werk, de Comedie vande Rijckeman 3. Indien met deze uitspraak
implicite zou worden gesteld, dat een onderzoek naar Coornhert's
geestelijke ontwikkeling van geen essentieel belang geacht moet worden, dan lijkt ze mij voor discussie vatbaar. Al is de schrijver in al zijn
werken te herkennen, het beeld zal gedurende de veertig jaren van
zijn litteraire werkzaamheid wel niet aldoor dezelfde trekken vertonen.
Dat mag men op natuurlijke gronden toch a priori veronderstellen.
Een blik op de geschriften leert trouwens al dadelijk, dat het jaar
1572 een soort keerpunt heeft betekend. In dat jaar werd zijn eerste
zelfstandige werk gedrukt, Van de Toelatinghe ende Decrete Godes
Bedenckinghe, gericht tegen Calvijn en Beza. Openlijk en fel polemisch schijnt Coornhert eerst in dit jaar te zijn geworden. Het
ononderbroken twistgeschrijf dateert zelfs pas van 1577 ; van dan
of worden Calvinisten, Davidjoristen en Niclaleten zonder onderscheid verworpen. VOOr het eerste succesjaar in de Opstand tegen
Spanje vermeldt Becker slechts drie geschriften, die principieel verzet
1 De enige die zich bij mijn weten aan dit onderwerp heeft gewaagd is A. Zijderveld
in Coornherts A.B.C., herdrukt in Keur uit het werk van Dr A. Zijderveld [1953] bl.
93 e.v.
2 Dl. X, kol. 207 e.v.
3 In zijn voortreffelijke uiteenzetting van Coornherts volmaakbaarheidsleer in Ned.
Archief v. Kerkgesch. 1926, blz. 29 e.v. maakt Becker dan ook geen onderscheid tussen
vroegere en latere geschriften. — lie voor de datering van de Rijckeman op 1550 N.v.d.
Laan, Noordnederlandse Rederijkersspelen (Amsterdam 1941) blz. 15.
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hebben uitgelokt (w.o. een ook bestrijding) van Calvinistische zijde.
Het zijn de Verschooninghe van de Roomsche Afgoderye van 1560,
waarin hij onder invloed van Sebastiaan Franck in spiritualistische
geest de ceremonien als adiaphora beschouwt, Van des Menschen
Natuerlycke Vleesch Wondersproock en Of de Siele dan of de Wille
zondight, Ondersoeck, geschreven tussen 1562 en 1565. Moeten wij
die — vergeleken bij de latere — geringe openlijke agressiviteit voor
1572 uit de tijdsomstandigheden verklaren ? Was Coornhert met
opzet zo terughoudend of had hij voor 1572 er geen behoefte aan zijn
tegenstanders zo duidelijk hun dwaling en zijn eigen waarheid onder
het oog te brengen ? En was dan die geringe behoefte op zijn beurt
een gevolg van een nog niet geheel voltooid geestelijk proces ? 4
Waarom drukt hij op zijn eigen persen slechts neutrale boeken ?
Voor zijn onzekerheid of omzichtigheid zou ook kunnen pleiten
de curieuze omstandigheid, dat hij bij verschillende gelegenheden
zijn trouw aan de R.K. Kerk en de Spaanse koning heeft betuigd,
maar tevens later verklaarde in 1567 de zaak der Gereformeerden
te zijn toegedaan geweest, o.a. om de Roomse tyrannie. Diezelfde
tyrannie zou hem dan in 1572 weer tegen de Calvinisten partij hebben
doen kiezen. Natuurlijk dient men te realiseren, dat wij bier te doen
hebben met verklaringen van Coornhert zelf, die of door de omstandigheden kunnen zijn geinspireerd, of onnauwkeurig zijn overgeleverd. Maar ook zijn gedrag Iijkt in de jaren zestig niet altijd even
principieel. Hij wordt tijdens het Haagse proces beschuldigd van
bespotting van het Allerheiligste 5 , terwijl hij kort tevoren van de
„zusterkens" van het Sint-Cecilien-Konvent beelden, kelken en ornamenten in bewaring genomen en ze „vrundelyken vertroost" had.
Merkwaardig is ook, dat de auteur van de Denckcedulle van juli 1570
— volgens Fruin een „libertijn" — niemand anders dan Coornhert
is geweest 6 . Maar in datzelfde jaar 1570 moet hij met zijn broer
Clement bij Frans Coornhert in Emden hebben gewoond, bij de
Gereformeerde Frans dus, te wiens huize „die consistorien ende conventiculen vanden Geuzen" werden gehouden.
Bleef hij misschien tot zijn vijftigste jaar ongeveer trouw aan het
devies : „Die niet en verkiest en mach niet verliesen" ? Deze vraag
4 Zijderveld laat t.a.p. bl. 98 die volgroeidheid haar beslag krijgen tussen de jaren
1568 en 1574.
5 Zie B. Becker, Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert
('s-Gravenhage 1928) blz. 105 e.v.
6 Zie B. Becker in Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudheidk., 6e reeks deel II (1925)
blz. 14.
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kan hier nu niet verder onderzocht worden, laat staan beantwoord.
Men zou de door Boomgaert meegedeelde levensbijzonderheden in
dit licht — met dat wat deze auteur er wellicht opzettelijk op heeft
geworpen — moeten bezien en tevens Coornherts vriendenkring,
lectuur en litteraire arbeid in het onderzoek moeten betrekken. Dat
daaruit zal blijken, dat de dichter van de Rijckeman (1550) er enigszins anders uit komt te zien dan de auteur der Zedekunst (1586)
geloof ik a priori, en wel om natuurlijke redenen, te mogen verwachten.
Maar ik heb ook bewijzen. Dank zij de recente uitgave der spelen
door Dr. P. van der Meulen 7 is Coornherts toneelwerk thans onder
ieders bereik gekomen. Wie dan die comedies aandachtig leest, constateert duidelijk verschil tussen de vroegere en de latere, niet alleen
naar de vorm maar ook naar de inhoud. Het is al dadelijk opvallend,
dat onze dichter alleen in Vanden Thien Maeghden en de Comedie
vande Blinde voor Jericho — door de uitgever voor de jongste gehouden, dus van na 1575 — zich te buiten gaat aan openlijke polemiek
met Rooms-katholieken en Gereformeerden. Maar dan geloof ik ook
door deze spelen heen een duidelijke ontwikkeling te kunnen opmerken in de inhoud van de philosophia christiana. Men krijgt de indruk,
dat de spanning tussen de samenstellende leden, tussen de filosofie
en het christendom, tussen rede en geloof steeds minder voelbaar
wordt. Coornhert schijnt er in de loop der jaren min of meer in
geslaagd te zijn rationalistische denkbeelden met christelijke voorstellingen te harmoniseren. Men zou kunnen menen, dat hij gestreefd
heeft naar een sluitend stelsel, dat men naar verkiezen rationeelchristelijk of christelijk-rationeel mag noemen. Voor vie het vaststaat,
dat geloof en rede zich niet laten verzoenen en dat elke poging

daartoe moet uitlopen op de triumf van het denken, zal geneigd zijn
Coornherts streven te zien resulteren in een quasi-fundering van
au fond heidens-humanistische, rationalistische ideeen met bijbelse
uitspraken.
In de Rijckeman zijn wij daarvan nog ver verwijderd. De schrijver
zit nog gevangen in de oude concepties. De christelijke eschatologie
en vooral het apostolisch-socialisme behouden nog de overhand op
de overigens stellig reeds met kracht aanstormende heidens-humanistische opvattingen. Althans in de thema-stelling. In feite gaat het,
als in de Elckerlijc, om de eeuwige, hemelse zaligheid, maar nu niet
verkregen door biecht en berouw, niet door genade, althans niet voor
7 Het Roerspel en de Comedies van Coornhert (Leiden 1955).
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de Rijckeman, maar door milddadigheid. Coornhert zou Elckerlijc
hebben verdoemd, want Lazarus, die zijn goed heeft weggegeven,
wordt zalig, maar de Rijckeman moet ondanks zijn berouw naar de
hel. Hoe zeer Coornhert in dit spel oud en nieuw, christelijke en
heidense, religieuze en gesaeculariseerd-ethische opvattingen met
elkaar vermengt, hoe onervaren in de ordening van zijn gedachten,
hoe verward zijn denken destijds nog was, zal het beste blijken uit
de enigszins uitvoerige analyse, die wij hier laten volgen.
Het spel opens met een monoloog van Broederlijcke Liefde, een
vrouwelijk personage gekleed in een wolfshuid. Dat hebben Blinde
Waan en Valsche Logen haar aangetrokken, in plaats van haar eigen,
met lamsvel gevoerde kleed, waarmee de mensen nu hun wolvenaard
bedekken. Laat mij hier niet bij stilstaan. Ik wil me tot de hoofdzaken
beperken, ik moest anders trouwens bekennen, dat ik de beeldspraak
niet begrijp, want Broederlijke Liefde maakt bij haar optreden een
allerinnemendste indruk, iets wolfachtigs is aan haar niet te bespeuren. De naam Broederlijke Liefde is overigens misleidend, want uit
het verdere verloop van het spel blijkt, dat daarmee uitsluitend milddadigheid is bedoeld 8. We horen van haar, dat ze van nature alle
mensen bemint en dus ook de Rijckeman. Ze wendt zicli daarom tot
Schriftuerlijc Bewijs, „een out eerbaer Pastoor" om door deze besteed
te worden bij de rijkaard, teneinde hem „hier en hierna" zalig te
maken. Milddadigheid maakt dus zalig. Schriftuerlijc Bewijs blijft
trouw aan zijn naam en geeft een bijbels-pessimistische visie op de
vatbaarheid der rijken voor de eeuwige dingen, waarom hij dan ook
geen succes verwacht van zijn bemiddeling. Hier bekruipt ons de
eerste bevreemding, want de Rijckeman leefde toen nog in pais en
vree met Conscienci, die zelf ook nog niets had ingeboet van haar
lichaamskracht of geestelijke waakzaamheid. We stuiten zo op een
inconsequentie — de eerste van de vele — als gevolg van de vermenging van christelijke en filosofische concepties.
Het bijbels-evangelische gesprek van Broederlijcke Liefde en Schriftuerlijck Bewijs maakt plotseling plaats voor een stoische monoloog
van de Rijckeman, die de innerlijke onrust van de rijkaard stelt tegenover de vrede en rust van de ambachtsman. 's-Rijckemans dienares
Overvloet — een merkwaardige voorstelling van zaken, want in feite
is hij de dienaar van Overvloet — wijt die onrust aan Conscienci,
8 Is zij een doublure van de dichter, zoals Zijderveld t.a.p. b1. 100 — maar op andere
gronden — meent, dan bestond voor Coornhert anno 1550 in milddadigheid de ganse wet
en de profeten.
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zijn echtgenote. Dit motief is, naar het schijnt, een vondst van Coornhert. Ik herinner me niet, dat een der Romeinse moraalfilosofen of
iemand die sinds het Humanisme in West-Europa deze geliefde
confrontatie van de gelukkige arme met de getormenteerde rijke uitwerkt, daar het geweten bij te pas brengt. En alweer kan ik 's dichters
denken hier niet volgen. Gewoonlijk geeft men voor het veronderstelde verschijnsel — voor deze rationalistisch-stoische topos — een
psychologisch-sociologische verklaring. En die is ook plausibel. Maar
het geweten hierbij te betrekken, het geweten, dat thuishoort in de
ethisch-religieuze sfeer en als zodanig de rijke en de arme gelijkelijk
plaagt of niet plaagt, dat poem ik een tour de force.
Keren we terug tot het spel. Conscienci, zegt Overvloet, heeft het
op haar gemunt en op des Rijckemans twee dienaren, Landt zeede
en Waen schijns zoon, d.w.z. verkeerde gewoonte en waan, die hier
als zinnekens fungeren. Als men het zo hoort, had Conscienci nogal
wat in de pap te brokken bij de Rijckeman ; ze was dan ook zijn
vrouw. Men kan zich afvragen, waarom hij met zo'n krachtige en
invloedrijke conscientie niet evenals Lazarus straatarm is geworden
door zijn goed links en rechts uit te delen, waarom hij zich nog jets
gelegen laat liggen aan Overvloet, ja waarom hij Conscienci zonder
dat er met haar ook maar jets is gebeurd en slechts na even met
Overvloet te hebben gesproken — de straat laat opjagen. Hij hield
toch zo veel van zijn vrouw, horen we, (ofschoon hij tegelijkertijd
volslagen onkundig is van al haar doen en laten). Die liefde verhindert
niet, dat de held het geroddel van een dienstmaagd rustig aanhoort
en zelfs ernstig neemt.
Later vernemen we, dat Gewoonte en Waan de Rijckeman in het
verderf hebben gestort. Vreemde voorstelling van zaken. In het spel
doen ze niets, treden ze niet op, vOOrdat de held zedelijk gevallen is
en van enigerlei actie in deze rept Overvloet met geen woord. Maar
ook afgezien daarvan blijft de voorstelling vreemd. 't Schijnt zo te
zijn naar de gedachtengang van de dichter, dat waan (door schijn) tot
zonde brengt en dat algemene, verkeerde gewoonte die zonde bestendigt 9. Hetzij deze opvatting oorspronkelijk is, hetzij van heidensfilosofische origine — waan kan begrepen worden als vijand der zelfkennis en gewoonte als vijand van het zichzelf-zijn — in het spel
geincorporeerd komt ze hierop neer, dat gebrek aan inzicht, aan
zelfkennis een mens belet milddadig te zijn. De oplossing van deze
9 Verg. r. 553 e.v.
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vreemdigheid kan, geloof ik, slechts hierin gezocht worden, dat Coornhert stoische en christelijke begrippen op elkaar heeft betrokken of
met elkaar vermengd. We zullen daarvan nog verscheiden voorbeelden aantreffen. Hier zijn het de filosofische zelfkennis en de christelijke barmhartigheid, die principieel gezien elkaar wezensvreemd zijn.
Luisteren we echter weer naar de toneelschrijver. Broederlijcke
Liefde en Schriftuerlijck Bewijs begeven zich naar de Rijckeman.
Schriftuerlijck Bewijs houdt een door 1 Cor. 13 geinspireerde lofzang
op de liefde, waarbij het opvalt, dat vs. 3 „Al ware het, dat ik al wat
ik heb tot spijs uitdeelde... maar had de liefde niet, het baatte mij
niets" ontbreekt ; de liefde van 1 Cor. 13 moet blijkbaar identiek zijn
met milddadigheid. Inmiddels is men bij het huis van de Rijckeman
gekomen. Schriftuerlijck Bewijs doet het woord. Daarbij verloochent
hij voor het eerst zijn naam, want hij geeft geen bijbelse, maar —
weeral de bekende — stoische wijsheid ten beste. De richard is er
feitelijk ellendig aan toe, de arme gezegend, die leeft immers zonder
zorgen of moeiten, hij slaapt de slaap des rechtvaardigen en zijn
spijsvertering is prima. Zo wordt het een genot om arm te zijn en
men beklaagt Broederlijcke Liefde, dat ze zo'n slechte pleitbezorger
heeft getroffen. Want waarom zou men de arme nog iets geven ? Hij
wordt er alleen maar minder gelukkig door. Op deze wijze wordt het
zogenaamde zedelijke gebod onzedelijk. Op straffe van verdoemenis
moet en zal men een gelukkige ongelukkig maken. Maar dan heeft
Schriftuerlijck Bewijs nog een andere pip op zijn boog. „Geeft spiering om cabellau !" roept hij uit, „bruyckt hier u practijcke !" Voor
het kleine dat men aan de arme geeft, schenkt God immers het grote 1°.
Zo wordt dan dus openlijk een do-ut-des-moraal gepredikt.
Ondanks het verlokkende aanbod weigert Rijckeman zijn eerlijk
verkregen goed weg te schenken. Het baart wel enige verwondering,
dat Coornhert bier van „eerlijk verkregen goed" spreekt. Men zou
dit van de dichter van het lofrefrein op het geld in T'roerspel vande
Kettersche Werelt 11 niet hebben verwacht. Hans de Ries, zijn leerling 12 heeft zich afgetobd om te weten te komen, met welk bedrijf men
eerlijk zijn brood verdiende ; het bleek alleen de haringvisserij te
zijn. Maar bier wordt eerlijke rijkdom zonder meer mogelijk geacht
en verlangd, dat men er afstand van doet. Dat is nogal rigoreus.
Coornhert schijnt later heel wat gematigder te zijn geworden. De
10 Verg. r. 447 e.v.
11 zie de uitgave van Dr. Van der Meulen blz. 87 e.v.
12 Becker in Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XIX (1926) blz. 83.
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bovenste beste Johanna in Der Maeghdekens Schole trouwt met een
binnenvetter 13 en onze dichter geeft het jonge paar zijn zegen. De
apostolisch-socialistische armoede — een christelijk ideaal ! — heeft dan
plaatsgemaakt voor de burgerlijk-humanistische braafheid. In de
Rijckeman wordt met de evangelische eis nog niet de hand gelicht.
De held van de comedie wordt na zijn weigering de toegang tot het
H. Avondmaal ontzegd. Wanneer hij niet alles om Godswil gaarne
wil verliezen, zegt Schriftuerlijck Bewijs, is Christus' lijden en sterven
voor hem van geen nut, want dan blijft hij in zijn zonden 14. Een
interessante uitspraak ! Men zou er uit willen concluderen, dat Coornherts soteriologie hier eerder de vrucht is van een NT ieuwtestamentisch
litteralisme dan van theologisch-dogmatische bezinning. Dat hij overigens nog kerkelijk denkt, bewijst dat uitsluiten van het H. Avondmaal.
Na 's Rijckemans botte afwijzing van de evangelische eis, wat men
na de voorafgaande scene overigens kon verwachten, treden de zinnekens op, die er zich in verlustigen, dat ze Conscienci vrijwel dood
hebben geslagen. Onaesthetisch en onverkwikkelijk die ranselpartij,
die marteling van een vrouw door twee mannen. Meer dan een vraag
rijst hier weer. Waarom doen die schavuiten dingen, die hun niet
zijn opgedragen ? Hoe moet men de allegoric verstaan van de plotselinge felle agressie van waan en gewoonte, figuren die men zich toch
het liefst als slome duikelaars zal denken ? Waarom koos de dichter
hiervoor zo'n aanstotelijke, sadistische voorstelling ? Het antwoord
op de eerste vraag raakt Coornherts inconsequentie, die ons in zijn
comedies herhaaldelijk treft. Wat de vreemde allegoric aangaat, vooropgesteld moet worden, dat het geweten bij Coornhert autonoom
is 15 . Het wordt niet „verlicht" door een openbaring, maar is van
nature goed. Het is blijkbaar het hoogste beginsel in de mens, die
dan met zijn conscientie staat of valt. In dit spel is ze de verklaarde
vijandin van Overvloet, waaruit schijnt to volgen, dat rijkdom gewetensbederf tot gevolg heeft. Nu is de hoofdgedachte in deze comedic,
dat het geweten, van nature waakzaam, in slaap kan worden gesust
door sleur en waan. Waan neemt daarbij het initiatief en sleur bestendigt de toestand. Volkomen uitschakelen kunnen ze het geweten
echter niet. In de „bekeringsscene", die aanstonds volgt, verklaart
Zie

r. 1859 e.v. (uitg. Van der Meulen blz. 388).
489 e.v.
15 Zie H. Bonger, De motivering van de Godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon
Coornhert (Arnhem 1954) blz. 43.
13

14 R.
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Waen, dat het licht van Conscienci's kaars der waarheid niet uitgeblust kan worden ; hij zet er daarom de korenmaat van Matth. 5 :
15-16 overheen. Zo bezien past de bedoelde „bekeringsscêne" beter bij
Coornherts voorstellingswereld dan de plotselinge felle ranselpartij.
Misschien heeft de dichter er opzettelijk mee willen uitdrukken, dat
het geweten door geen enkele macht ter wereld geheel uitgeschakeld
kan worden. Wat tenslotte het aanstotelijke van de sadistische voorstelling zelf betreft, ik geloof dat in de eerste plaats de tijdgeest
daarvoor verantwoordelijk gesteld dient te worden. Dat men ook in
Coornherts latere spelen soms getroffen wordt door een soort innerlijk
genoegen in dergelijke geweldplegerijen, bewijst intussen, dat men
voor de geIncrimineerde scene in deze comedie geen verklaring mag
zoeken in een nog niet volgroeide en doorleefde humaniteit.
In het volgende toneel houdt Rijckeman voor de zoveelste keer
een stoisch betoog over het geluk van de arme en de rampzaligheid
van de rijke en weer krijgt Conscienci de schuld. Die blijkt namelijk
nog net niet doodgeranseld te zijn en nu in de nacht a)s een veertje
zo licht door het venster, dat Memorie heeft geopend, binnengevlogen
te zijn. Ze jaagt Rijckeman schrik aan met visioenen van he! en
verdoemenis (waarin Coornhert anno 1550 dus nog gelooft). Alweer
derhalve : de heidense onrust van de rijkaard wordt veroorzaakt door
de christelijke zieleangst. De zinnekens beloven nu Conscienci zoveel
„slaapbollen" te zullen toedienen, dat ze Rijckeman niet meer zal
plagen. Wat onder die slaapbollen wordt verstaan, leert de volgende
scene, de interessantste van het gehele spel en tevens de spil waarom
de comedie draait, de bekering van Conscienci ten kwade. Volgens de
toneelaanwijzing 16 komt ze op „met een spiegel inde linckerhandt
genaemt selfskennisse, inde rechterhandt een keerse genaemt het Licht
der waerheyt". Uit het spel zelf volgt echter, dat ze ook nog een
boekje (het Evangelie) bij zich moet hebben, een van de inconsequenties, die wij reeds signaleerden. Vreemd genoeg alweer hebben
Landt Zeede en Waen, die na Conscienci's alleenspraak opkomen,
weinig moeite om haar voor zich te winnen. Ze bewegen haar het
Evangelie te ruilen voor het „Fonteyngen des leevens". Heeft Coornhert hier het oog gehad op een werkelijk bestaand stichtelijk boekje'
Of koos hij maar een titel van het destijds gangbare type ? Hoe het
zij, dit boekje bevat in elk geval de Reformatorische leer der onverdiende genade :
16 Na r. 747.
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Dits het Fonteyngen des leevens,
Wtgesochte sprooken van Gods barmherticheyt (r. 735-6),
Dit boecxken sal u door hoop der genaden soetheyt
Altijt verblijden, daer in al ons heeren boet leyt (740-1),
Ghy sulter niet dan troost, genaey en quijting vinnen (749).
Deze gehele „bekeringsscêne" is daarom zo interessant, omdat er uit
blijkt, dat Coornhert de Reformatorische opvatting niet alleen goed
heeft gekend, maar tevens grondig gehaat. Het is ontstellend te zien,
waartoe die haat hem heeft gevoerd. Allereerst misbruikt hij de
Hervormingsdenkbeelden op ontoelaatbare wijze ten eigen bate en
voorts overlaadt hij zijn tegenpartij met de grofste verdachtmakingen.
Coornhert weet heel goed, dat er slechts sprake kan zijn van onverdiende genade, dat niemand volmaakt is en dat het gebod van Matth.
5 : 48 slechts gegeven is „opdat gebrecx kennis ons goetduncken zou
doden" (r. 773), hij kent ook Paulus' verzuchting in Rom. 7 : 24, maar
die bijbelse uitspraken negeert hij, ja beschouwt hij als duivelswijsheid, want de zinnekens komen er mee aandragen. Diezelfde onverlaten insinueren dan een Reformatorische levenspraktijk, die hierop
neerkomt, dat het Evangelic verloochend wordt ter wille van een
sprookjesboek, de zelfkennis wordt vervangen door zelfbehagen en de
waarheid door de leugen, dat men er lustig op los leeft 17, zich van
geen kwaad bewust is 18 en alleen de fouten bij anderen ziet 19 . Kortom
Coornherts eigen opvattingen zijn die van het Evangelic, de Reformatorische betekenen de verleugening, leidend tot alle ongerechtigheid, tot het leven van de Rijckeman, die de eeuwige verdoemenis
wacht. De „toverzalf der genade" is het, die de mens ten verderve
voert 20 . De allegorische maaltijd (r. 973 e.v.) leert de gevolgen van die
genade kennen : overdaad, gulzigheid, vadsigheid (en dat vele eten en
lange slapen is zo nadelig voor de gezondheid !), hovaardij, onbescheid,
tweedracht, leugen, waan, onnatuurlijke lusten, het vergeten van
God, de naaste en de eigen ziel, lichaamscultuur, zorgeloosheid, ja
verachting van de wet en de redelijke natuur. Het is een hele waslijst.
We hebben hem opzettelijk gegeven in de volgorde van het spel, om
te laten zien, hoe heterogeen hij is samengesteld. Tussen religieuze,
ethische en gesaeculariseerd moralistische zaken wordt geen onderscheid gemaakt. Ja, algemeen menselijke gebreken en hebbelijkheden
1 7 Zie r. 791 e.v.
Id. 801 e.v.
19 Id. 811 e.v.
20 Id. 753 e.v.
18
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worden hier aan de Reformatorische genadeleer toegeschreven. Daarbij
vallen nog enkele curieuze inconsequenties op. In r. 773 leerde Waen,
dat „duechts verwaentheyt" door de Reformatorische opvatting van
's mensen onvolmaakbaarheid wordt uitgeroeid, maar vijftig regels
verder geeft zijn lotgenoot Landtzeede aan Conscienci een Spiegel,
waardoor ze haar „grote eygen doechde" ziet, terwijl hijzelf haar
vereert met een kleed van „doechts verwaentheyt" (r. 865). Zo horen
we ook eerst uitsluitend gewagen van 's Rijckemans „uiterlijke" braafheid 21, maar dan is hij in r. 846 plotseling „doort geloof" rechtvaardig.
Bij het verzoeningsfeest van Rijckeman en Conscienci staan we niet
verder stil. Want het optreden van Lazarus vraagt thans onze voile
aandacht. Misschien zal het de lezer bevreemden, dat hij nu pas voor
het voetlicht komt, d.w.z. nadat er twee derden van het spel zijn
verlopen. Men had zich kunnen voorstellen, dat Lazarus de hoofdpersoon ware geweest en dat in hem de weg des levens zou zijn
getekend. In onze Westeuropese beschaving is het thema van de rijke
man en de arme Lazarus actueel geworden met de opkomst van de
Gothiek en wel door de dan voor het redelijk denken benauwend
geworden problematiek van het particulier bezit. Sommige rationalisten zochten toenmaals bevrediging van hun rechtsbesef in de
hemelse zaligheid van de ellendigen, van wie Lazarus het prototype
was. Het apostolisch-socialisme brengt dan voor het eerst — in afwijking van het bijbelverhaal ! — de rijke man en de arme Lazarus met
elkaar in betrekking. Lazarus vraagt de rijke om water of brood, maar
wordt afgewezen. Coornhert nu staat in deze traditie, die in de 16"
eeuw nieuwe actualiteit verwierf. Toch was het hem, naar het schijnt,
niet zo zeer om Lazarus alswel om de rijke man te doen. Of misschien
ook niet om deze, maar om zijn eigen filosofie, een hybridisch mengsel
van christendom en heidens humanisme. Of was zijn eigenlijke doel
de bespotting van het Reformatorisch geloof ?
Lazarus verschijnt, zij het laat, ten tonele, en met hem valt de
lezer van de ene verbazing in de andere. Uit r. 1069 blijkt, dat hij
heimelijk placht te geven. Hij „deelde darmen, eer zijt begeerden"
heet het even verder (r. 1083). Me dunkt, hij heeft dus wel naar
Broederlijcke Liefde geluisterd, hij zal dus zijn geluk niet op kunnen,
want die Broederlijcke Liefde maakt immers een mens „hier en
hierna" zalig ? (r. 169). Maar niets daarvan, integendeel „Och, mocht
ick my doodt vloecken" roept hij uit (r. 1064). Hij is niet alleen ramp21 Id.
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zalig, maar ook opstandig en wanhopig 22. Hij vindt het geen werk,
dat hij nu onder de „potboeven" moet leven, hij die eens zo rijk was.
En daar is dan de tweede verbazing, want hoe is het in Godsnaam
mogelijk, dat zo'n brave man, die altijd maar weggeeft, zo rijk is
geworden ? Maar is hij dan soms pas bekeerd, toen hij zijn schaapjes
op het droge had ? Ofschoon we aldoor gehoord hebben, explicite
o.a. uit de mond van Schriftuerlijck Bewijs, dat dit vrijwel onmogelijk
is, dat er eerder een kameel door het oog van een naald zal gaan dan
een rijke zalig wordt, moeten we dit, om de gegeven voorstelling te
redden, wel aannemen. Maar dan blijkt verder, dat toch niet uitsluitend, ja niet in de eerste plaats de milddadigheid de arme Lazarus
tot de bedelstaf heeft gebracht. Neen, het is de rampspoed — de
klassieke Fortuna (de natuur is sterker dan de leer !) — die hem dat
heeft gelapt. En toen hij in zijn voorspoed aan de kwade dagen dacht,
die hem wel eens te beurt konden vallen, is hij gaan geven (r. 1082
e.v.). Daar is dus weer de do-ut-des-moraal (ook hier is de humanistische praktijk sterker dan de leer, ofschoon die praktijk ook als
leer door Schriftuerlijck Bewijs is verkondigd, zoals we boven gezien
hebben).
Lazarus, die overigens een behoorlijke eigendunk heeft — hij was
toch zo'n beste, brave man ! 't Is vreemd, dat Coornhert hem niet als
Lutheraan of Calvinist heeft voorgesteld vertelt dan verder, dat
charitas door weeldezucht moet verdwijnen, dat de weinige aalmoezen
nog naar de onwaardigen, de potboeven gaan en dat de Overheid
veel te slap is ; ze moest de luiaards aan het werk zetten i.p.v. zo
gemakkelijk aan de kost te laten komen. Na dit betoog — waarin de
Roomse charitas (als verdienstelijk werk) feitelijk gefrusteerd wordt
door de Reformatorische arbeids-ethiek en de Humanistisch-filosofische reflectie — wendt Lazarus zich tot Rijckeman om een aalmoes.
De lezer begrijpt natuurlijk — want voor spanning zorgt Coornhert
nooit ofte nimmer — dat Rijckeman onvermurwbaar is, ondanks de
vermaningen van Conscienci, die inmiddels blijkbaar uitgeslapen is,
want van haar bekering door Landt Zeede en Waen is geen spoor
meer te bekennen. Rijckeman kent zijn wereld goed, hij werkt a.h.w.
uit, wat Lazarus zelf met een enkel woord al had gezegd : die bedelaars zijn rabauwen en potboeven. Maar toen kwamen ze uit de mond
van een „verkoren hert" en nu strekken ze tot verdoemenis. Volgt
het einde van Lazarus, Wiens afscheidswoord weer een wonderlijk
22 Het is dat ook volkomen met de waarheid in strijd, wanneer Abraham later zegt,
dat hij zo geduldig heeft geleden (zie r. 1477).
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mengelmoes is van stokisme en christendom. De dood is de verlosser
van het lijden, maar tevens de poort der zaligheid of der verdoemenis.
En nu is de brave weldoener, de „heilige" Lazarus — ja heilig, door
Christus geheiligd (vg. r. 1110) — toch de doemwaardige, die zich van
God heeft vervreemd (vg. r. 1236). Zo laat dan het sola fide, sola
gratia Lazarus op de enig mogelijk bevredigende wijze sterven :
Als mijn boosheyt wroechde, vergaft u Godtheyt ter stont (1261),
U genaey die staet den bedructen sondaren oopen (1265),
Ick weet, dat mijn heylant leeft, tot hem wil ick loopen (1268).
En de Rijckeman ? Daarmee moet en zal het verkeerd lopen. De
stoIsch-humanistische Lazarus sterft gereformeerd, de gereformeerde
rijkaard moet als humanist sterven. Want als hij plotseling door de
pest gegrepen op het einde ligt, is hij eigenlijk juist, zoals Coornhert
een mens wil hebben : onvatbaar voor de genadeleer en slechts vrezend voor het strenge Oordeel (vg. r. 1298' e.v.). Verbrijzeld is hij
door de grilligheid en meedogenloosheid van de dood, wat hij eerst
nu ten voile beseft, nu het hem persoonlijk treft, hem de brave burger,
die niemand heeft vermoord noch bestolen. Maar dan herinnert
Conscienci hem er aan, dat hij te weinig voor de armen heeft overgehad. Hij ontkent dat niet, integendeel. Hij heeft er berouw van
en zou het nog graag goedmaken. Maar dat mag nu niet baten. Schuldbesef ter elfder ure ontslaat bij Coornhert niet — ondanks de Evangelische goede moordenaar — van de hellestraf. Zo geeft onze dichter
aan de humanist de hemel en aan de christen de hel. Daar aangeland
verkondigt Rijckeman weer con amore de humanistische moraal.
Gedoopt zijn noch geloven in Christus' zoendood zijn van enige
waarde. Alleen de armen delen van zijn overvloed maakt zalig.
Mindt u naesten, ghy suit Goods liefde beiaghen.
In haer ist al daer Godt int oordel na sal vraghen,
heet het in de epiloog (r. 1545-6). Zo blijkt 's mensen eeuwig heil
afhankelijk te zijn van zijn milddadigheid. Als ik het goed zie, is
dat in Coornherts latere spelen nergens meer het geval. Welke heilsleer hij daar ontvouwt en in hoeverre hij er beter in zal slagen
christelijke en humanistische concepties met elkaar in overeenstemming te brengen, kan alleen een indringende analyse ons leren.
Leiden
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J.J. MAK

OVER DE HANDSCHRIFTEN EN UITGAVEN
VAN CONSTANTIJN HUYGENS'
CLUYS-WERCK*
Aucties waarop manuscripten van Nederlandse zeventiende-eeuwse
auteurs aan bod komen behoren seders lang tot de uitzonderingen.
Men kan ze voor onze decennia op de vingers natellen, zodat het niet
weinig aandacht trok, toen Van Stockum's antiquariaat (J. Kuipers)
te 's-Gravenhage, op Prinsjesdag (20 september) van het vorig jaar
(1955), een aantal Huygens-handschriften ten verkoop hood, waaronder een, dat dezelfde firma ook al in 1837 geveild had 1 . Deze manuscripten zijn voor het overgrote deel door de Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage aangekocht. Met de daar reeds aanwezige belangrijke
Hugeniana, en de gewichtige collectie uit de er in bruikleen berustende handschriften der Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, vormen zij tezamen een geheel, dat voor de letterkundige geschiedenis van Hollands Gouden eeuw zeker in waarde
mag worden vergeleken met de rijke verzameling manuscripten van
P.C. Hoof t, welke een der onwaardeerlijke schatten van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam uitmaakt.
Tot de verworven kostbaarheden behoort ook een handschrift van
Cluys-werck, in de veilingcatalogus, klaarblijkelijk op het spoor van
* Uitgewerkte tekst van een op het Vierentwintigste Nederlands filologencongres
(1956) te Amsterdam gehouden voordracht.
1 Te weten : Staet en Administratie van alle mijne Goederen. Apr. 1639. - uytgesondert
van mijne Meubelen en Boecken : daeraf pertinente Lijsten apart zijn. 135 bil. 275 x 210
mm. Voortgezet tot 1686. Thans onder signatuur 134 C 26 berustend ter Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage. Behalve het hierna te behandelen Cluys-werck-manuscript
werd ook geveild : Annotata in Diariis manu Proavi, Proaviae et Avi mei. Hugeniorum
et Hoefnagliae. ab anno 1606. usque ad annum. 1685. Geschreven door de kleinzoon van
de dichter : Constantijn Huygens (1675-1739), vermoedelijk in het laatste decennium der
zeventiende eeuw. 27 bll. 322 X 204 mm. (Thans K.B., signatuur 134 C 27). Korte
beschrijvingen dezer manuscripten vindt men in Bijlage II van het Verslag omtrent de
Koninklijke Bibliotheek over 1955. 's-Gravenhage, 1956.
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de catalogus der Huygens-tentoonstelling uit 1896, aangeduid als :
„met de eigen hand des dichters geschreven" 2 . Deze voorstelling van
zaken is al door J.A. Worp in zijn uitgave van Huygens' Gedichten
—terch vworpen,t hijdmanuscriptlenafschritbempelde 3. Een afschrift overigens, reeds op zichzelf van waarde, omdat
het W.J.A. Jonckbloet als grondslag heeft gediend voor zijn in 1841
verschenen (eerste) uitgave van Cluys-werck, door E.J. Potgieter zo
uitvoerig bejubeld en welkom geheten 4.
N eemt men deze editie ter hand, dan valt allereerst Jonckbloets
zekerheid op, dat het handschrift toentertijd eigendom van de
's-Gravenhaagse uitgever van Cluys-werck, J.L.C. Jacob — beslist een
Huygens-autograaf was. Uit de voorrede blijkt, dat zijn overtuiging
steunt op verifiering zoals hij zelf zegt (blz. VIII) : „naar een aantal
stukken, stellig door Huygens geschreven, welke berusten in de belangrijke verzameling van autographen van den Heer A.D. Schinkel", een
nogal vage mededeling, omdat zij niet vermeldt welke manuscripten
ter vergelijking gebruikt werden. Weliswaar bezat Schinkel een
uitgebreide collectie, maar de bepaling van wat werkelijk van Huygens' hand was, moet vaak uitermate moeilijk gevallen zijn, omdat
men in die dagen niet beschikte over de grote verzameling der
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen — toen nog
het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten geheten — ; de noodzakelijke basis voor
Mlle onderzoek der litteraire Huygens-handschriften.
„Niet beschikte over" is eigenlijk een onjuiste uitdrukking. Het
Instituut wist zelfs niet (of niet meer), dat het Huygens-handschriften
bezat ! In 1823 verworven, lagen zij al sedert jaar en dag onaangeroerd, verstoft en vergeten, op een der zolders van het Trippenhuis
2 Auctie 20-22 september 1955. Boeken. Van Stockum's antiquariaat (J. Kuipers)
's-Gravenhage ; blz. 1, nr 3. - Catalogus van de tentoonstelling ter herinnering aan den
300 jarigen geboortedag van Constantijn Huygens. 's-Gravenhage, 1896 ; blz. 38, nr 307.
3 De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven door
J.A. Worp. Achtste deel. Groningen, 1898 ; blz. 308, nt 2. - Op deze plaats begint in
Worps editie (verder aangehaald als : Ged.) de tekst van Cluys-werck, hier tot het jaar
1683 gerekend. Cluys-werck werd echter in 1681 geschreven ; de vergissing is daaraan toe
to schrijven, dat Worp de merkwaardige slot-1 van het onder het gedicht voorkomende
getal 1681 (een 1, die onderaan een haaltje heeft en in deze vorm nog enkele malen
voorkomt) voor een 3 heeft aangezien. Later heeft Worp deze vergissing hersteld in :
De briefwisseling van Constantijn Huygens, uitgegeven door J.A. Worp. Zesde deel.
's-Gravenhage, 1917 ; blz. XXI, nt 3.
4 Cluys-werck, dichtstuk van Constantyn Huygens, voor het eerst uitgegeven door
W.J.A. Jonckbloet. 's-Gravenhage, 1841. - E.J. Potgieter, Kritische studien. Tweede deel.
Haarlem, 1876 ; 1 vlgg. Cluys-werck, dichtstuk van Constantyn Huygens.
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te Amsterdam. Het schijnt wel alsof alle belangstelling voor Conotan
ter in deze officieel-wetenschappelijke kring ontbrak rbdat Arai
particulieren als A.D. Schinkel en J.L.C. Jacob, en lettetki gictigen als
W.J.A. Jonckbloet en E.J. Potgieter, nauwelijks gelost`priiten.kan
voor hun belangstelling en ondernemingslust.
Het verdere verloop der geschiedenis 5 - hier bekinDM samooevItt
— veronderstel ik bekend :
Toen in 1871 het eerste deel der onvoltooide rntoil(CkWie. 'over
Huygens van de Amsterdamse hoogleraar Theod. Jorissen . 4e-tens lie
der Akademie) verscheen 6, herinnerden zich enkele leden van dit
geleerde genootschap, dat het Instituut indertijd van Koning Willem I
een verzameling Huygens-handschriften ten geschenke had gekregen.
Na enig zoeken werd de tot dan toe weinig gewaardeerde vorstelijke
gave teruggevonden. Men zette zich onmiddellijk tot inventarisatie,
werk van de classicus J.C.G. Boot, die hierin werd bijgestaan door de
kerkhistoricus W. Moll. De beschrijving verscheen in de in 1874
gepubliceerde catalogus van de boekerij der Akademie 7 . Na het in
bruikleen geven van de handschriften der Akademie aan de Koninklijke Bibliotheek zag in 1938 een nieuwe catalogus het licht van de
hand van D.J.H. ter Horst 8.
In deze verzameling is van Cluys-werek aanwezig :

1. een autograaf van het gehele gedicht, tien bladen in octavoformaat, in deze vorm in 1681 neergeschreven (signatuur XL e, omsiag
1683, nr 4) ;
2. een autograaf van de regels 61 tot en met 74, een blad van 93
bij 138 mm, eveneens in 1681 geschreven (signatuur XLIII c, omsiag

1681-1686, nr k 3) ;
3. een afschrift van het gehele gedicht, niet van Huygens' hand,
deel uitmakend van een groter geheel van kopieen in folio-formaat,
5 Vgl. voor eerste orientatie en literatuur Worps verhandeling over de handschriften
van Huygens in Ged. I, blz. IX vlgg.
6 Theod. Jorissen, Constantyn Huygens I. Arnhem, 1871.
7 Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd
te Amsterdam. Eersten deels Eerste stuk. Amsterdam, 1874 ; XI vlgg.
8 Catalogus van de handschriften der Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen, in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek. Bewerkt door D.J.H. ter
Horst. 's-Gravenhage, 1938. Daarin worden de Huygens-handschriften op blz. 23 vlgg.
vermeld.
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en daterend uit het laatste decennium der zeventiende eeuw (signatuur XL f, omslag c, la - 1s).
Voegt men daaraan het straks genoemde, pas door de Koninklijke
Bibliotheek verworven afschrift toe (een afschrift van het gehele
gedicht in folio-formaat, niet van Huygens' hand, en daterend uit
het laatste decennium der zeventiende eeuw — signatuur 134 C 25),
dan is met deze vier stukken alle tot nog toe bekende manuscriptologische materiaai van Huygens' Cluys-werck opgenoemd. Het behoeft
daarbij nauwelijks betoog, dat hun samenbrengen op een plaats, waar
bovendien praktisch alle litteraire handschrif ten van Constanter
berusten, de bestudering van een en ander niet alleen aanzienlijk
vergemakkelijkt, maar wezenlijk ten goede komt.
Het is thans zaak de lezer enig denkbeeld te geven van de aard
en het absolute zowel als relatieve belang dezer bronnen, waarbij
uiteraard de autograaf van het gehele gedicht op de eerste plaats
wordt gesteld 9.
Welnu, het door zijn watermerk rond 1670-1680 te dateren papier
van deze Huygens-autograaf bestaat dan uit vijf dubbelbladen, in het
geheel tien bladen, waarbij het eerste dubbelblad als omslag dient.
Dit bevat op fol P boven in het midden de titel alsmede links,
beneden enige cijfers, en op fol. 10 " vier in verticale richting met
potlood geschreven regels tekst : het explicit van het gedicht. De
gehele tekst vindt men op de vier overige dubbelbladen, als volgt
gerangschikt en gefolieerd :
dubbelblad a - fol. 2 en 3 ;
dubbelblad b - fol. 4 en 5 ;
dubbelblad c - fol. 6 en 7 •
dubbelblad d - fol. 8 en 9 .

afmetingen

hoogte 220
breedte 172

Ik mag veronderstellen, dat de lezer bij deze korte omschrijving
twee punten opgevallen zijn :
1. de cijfers op fol. P (waaraan thans die op fol 7" dienen te worden
toegevoegd) ;
2. de in potlood geschreven versie van het explicit op fol. 10".
Wat de cijfers betreft : zij slaan op een door Huygens zelf ondernomen berekening van de drukomvang van Cluys-werck bij eventuele
uitgave. Het grootste getal — 608 — is gelijk aan het verzentotaal, dat
9
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Voor een beschrijving van dit manuscript zie Addendum I.

— gezet in een spiegel van 38 regels per bladzijde — tot de conclusie
voerde, dat voor de gehele tekst een vel nodig was. Dit bevestigt het
uit de briefwisseling bekende feit, dat Huygens in zijn laatste levensjaren, ja — maanden (om ten dele zijn eigen woorden te gebruiken) :
„wat moijelijck geperst [werd], om de reste [z]ijnder vodderijen met
de voorste aenden dagh te laten komen", en dat : „langer niet te
weeren" wist io. Het is geenszins uitgesloten, dat hij zijn autograaf
voor de pers bestemd had, zodat dan bier van een „drukkerskopij
in aanleg" gesproken zou molten worden.
Het andere punt : de in potlood geschreven versie van het tekstexplicit op fol. 10 r, voert ons allereerst naar de tweede Cluys-werckautograaf.
Ook deze tekst — regel 61 tot en met 74 — is nl. met potlood
geschreven. Hij komt voor op de versozijde van een blad, dat aan
de rectozijde het per 8 juni 1681 (niet 1683, zoals door Worp verkeerdelijk gelezen is) gedateerde versje „Libro Grotij de lure Belli et
Pacis inscriptum" draagt. De C/uys-werck-tekst is later met de pen
van links beneden naar rechts boven doorgehaald. Het blad papier
vertoont geen watermerk, hetgeen wel samenhangt met zijn kleine
omvang : 93 mm hoog, 138 mm breed.
Aanvankelijk zullen sommigen geneigd zijn te veronderstellen dat
beide in potlood geschreven versies van de genoemde Cluys-werckdelen ouder moeten worden geacht dan de met inkt geschreven
volledige tekst op de straks genoemde dubbelvellen a tot en met d.
In de eerste plaats zou dit meer met onze eigentijdse arbeidstechniek
overeenkomen, en vervolgens zou het goed passen in het traditionele
beeld van de dichter Huygens, waarin veelal aan de alomtegenwoordige en steeds bezige staatsman meer recht wordt gedaan dan aan de
poeet, die gewoonlijk verondersteld wordt zich vooral, zo niet uitsluitend, in tijden dat hij niets beters te doen had — antichambrerend,
reizend, vergaderend — bezig te houden met de fraaie letteren !
Hoe men daar ook over denken moge ; in de ontstaanstijd van
Cluys-werck ontbrak het Huygens zeker niet aan tijd om zich intens
en langdurig te wijden aan de poezie, die hij — eveneens op latere
leeftijd, nl. in de Zeestraat — zo merkwaardig
het scherpst van [z]ijn' Geweeren 11
10 Brief aan Geertruyd Gordon, geseght Graeuw, gedateerd : Hage 13 decemb : 1686.
(Kon. Akad. XLIX, 3 Copie 1110).
11 Ged. VII, 119.
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noemde. Gedicht in de rustige toon van de ouderdom, en stilte prijzend, is Cluys-werck als het ware een kort begrip van Constanters
latere leven en streven. Langzamerhand was de dichter inderdaad
een kluizenaar geworden, en niet alleen omdat zijn kring zo goed als
uitgestorven was. Hij stond ook eenzaam in het tijdperk, dat het zijne
had opgevolgd zonder het te vervangen, en van welks vlijtige, werkzame en ijverige geest dit laatste grote gedicht van de Heer van
Zuilichem nog getuigde.
Geen wonder dus, dat hij er grote aandacht aan besteedde, en —
in tegenstelling met Hofwyck, waarvan hij de editie in 1653 aan zijn
noon Constantijn had toevertrouwd — zelf de tekst voor een eventuele
uitgave klaarmaakte. Hoe klaarmaakte ? Wel : met potlood, een feit
of te leiden uit de vele wijzigingen, met potlood aangebracht in de
tekst op de dubbelvellen.
Deze wijzigingen betreffen op het eerste gezicht kleinigheden, maar
zij zijn van beslissend belang voor de door Huygens bedoelde en met
veel overleg aangebrachte tekststructuur. Voor wie in dezen ook maar
enigermate met zijn manier van doen en laten op de hoogte is ; voor
wie hem in de genese van zijn poetisch oeuvre ook maar Bens werkelijk
op de voet gevolgd heeft — daarbij bedenkend, dat zo iemand deze
man de poezie „een heerlijk ambacht" had kunnen noemen — ; voor
wie dus bij Huygens doorgedrongen is in wat wij sedert Hellinga het
„vormgevingsprincipe" hebben leren noemen ; is het zonder meer
duidelijk, dat wijzigingen in interpunctie, hoofdlettergebruik, en.
zinsopbouw (ook in het raam van de laat-zeventiende-eeuwse „poetieke situatie"), juist voor Constanter en juist voor zijn Cluys-werck
van niet te overschatten betekenis zijn 12.
Immers met dit al bevinden wij ons midden in het creatieproces,
dat aan dit gedicht van Constanter inhoud en vorm heeft gegeven.
Alle daarbij rijzende problemen vragen in de eerste plaats manuscriptologisch onderzoek, dat aan tekstkritiek, teksteditie en tekst12 Vgl. voor de hier genoemde termen en begrippen de volgende verhandelingen van
W.Gs Hellinga : Het vormgevingsprincipe als grondslag voor stilistisch onderzoek.
Handelingen van het zeventiende Vlaamse filologencongres. Leuven, 1947 ; 187 vlg. ; De
taal van Hooft. Kroniek van kunst en kultuur VIII (1947) 149 vlgg. ; De bereikbaarheid
van Hoofts poezie. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te
Leiden 1946-1947. Leiden, 1948 ; 3 vlgg. ; Verbijsterend spel. Over enige varianten in
P.C. Hooft's Sal nemmermeer gebeuren. Maatstaf I (1953-1954) 421 vlgg. ; De nieuwe
P.C. Hooft-editie. Over winst en verlies. Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij
voor taal- en letterkunde en geschiedenis VIII (1954) 47 vlgg. - Samenvatting van beginselen en methoden in : W.Gs Hellinga en H. van der Merwe Scholtz, Kreatieve analise
van taalgebruik. Prinsipes van stilistiek op linguistiese grondslag. Amsterdam, 1955.
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interpretatie dient vooraf te gaan 13 . Enkele dezer problemen mogen
hier genoemd worden :
1. Welke is (zijn) de verhouding(en) van de wisselende inkt- en potloodversies, en kan (kunnen) zij relatief-chronologisch worden vastgelegd ?
2. Hoe te onderscheiden tussen gelijktijdige en latere doorhalingen,
al dan niet vergezeld van toevoegingen en/of veranderingen ?
3. Hoe dienen wijzigingen die wel naast, maar niet in de plaats van
het oorspronkelijke zijn gesteld functioneel te worden beoordeeld ?
4. Daar komt nog iets bij : alle bladen van de autograaf van het
gehele gedicht bezitten in verticale en horizontale richting vouwen,
waarbij het opvalt dat de rechterkant naast de verticale vouw van het
buitenste blad — fol. 10v — tamelijk smoezelig is. Zo dit niet aan
bewaring moet worden toegeschreven, wijst het dan op verzending
voor „betutteling" (om met Hooft te spreken), respectievelijk voor
„kopiering" ?
Naar men ziet roept de ene vraag de andere op, en van beantwoording zijn wij voorlopig nog verre. Zo er inderdaad van „betutteling"
sprake zou kunnen zijn, mag dan ook niet als veronderstelling gelden,
dat evenzeer „derden" met potlood in de met inkt geschreven tekst
gewerkt hebben ? Persoonlijk meen ik dat te mogen aannemen voor
de potloodtoevoeging „Constanter" op fol. 3". (Zie de hierbij gevoegde
op verkleinde schaal gereproduceerde afbeelding van dit folium.) En
— om nog een stap verder te gaan — kan het ook niet zijn, dat Huygens
met „derden" tezamen ertoe overgegaan is, in „gemeenschappelijk"
gezelschap, waar de „betutteling" over en weer geschiedde
Hoe het antwoord op deze vragen ook luiden moge — gesteld dat
het ooit gegeven kan worden —, de tekst zoals hij in de inktautograaf
voor ons ligt stelt onder alle opzichten talloze problemen. Er zullen
lezers zijn, die menen dat voor een aantal dezer problemen de boven
vermelde afschriften oplossing zouden kunnen bieden, zodat ik er
thans toe kom, in het kort over deze afschriften te handelen.
Het ene afschrift — behorend tot het bezit der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen — maakt, gelijk reeds opgemerkt, deel uit van een omvangrijke verzameling kopieen, bestaande
13 Vgl. W.Gs Hellinga, Manuscriptologie en tekstkritiek. Handelingen van het drie
en twintigste Nederlands philologen-congres. Groningen, 1954 ; 30 vlgg. - De daarin
geschetste verhouding tussen manuscriptologie en filologie is tot op zekere hoogte
vergelijkbaar met de verhouding tussen codicologie en filologie, zoals behandeld in het
door mij bewerkte proefschrift over De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem
de Vreese. Utrecht, 1953 ; 82 vlgg. (Proefschrift Amsterdam).
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uit twintig katernen van twee dubbelbladen in folioformaat (315 x
205 mm) van een papiersoort, welker watermerken rond 1690-1700
gedateerd moeten worden. De tachtig bladen bezitten een gelijktijdige
inktpaginering ; zij bevatten verschillende, op een uitzondering na
alle in het Nederlands gestelde verzen uit allerlei jaren. Het slot
wordt ingenomen door Cluys-werck, voorkomend op bladzijde 142 tot
en met 157. Het gehele stuk is door een rustige hand geschreven ; er
zijn geen correcties, ja praktisch zelfs geen doorhalingen 14.
Wat nu de waarde van dit afschrift is ? Wel — als men een absolute
maatstaf aanlegt geen grote, omdat het — na Huygens' overlijden
vervaardigd niet de betekenis bezit van andere bekende afschriften,
die door Constanter zelf zijn geschreven, of althans gezien en dan —
in vele gevallen — gecorrigeerd. Er bestaan nl. talrijke door anderen
dan de auteur vervaardigde afschriften, welke op een of andere wijze
het merkteken van zijn hand dragen, en zij vormen tezamen niet het
onbelangrijkste deel van het bezit der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Tot deze categorie behoort nu evenmin het thans door de Koninklijke Bibliotheek verworven afschrift, dat eens het hart van Jonckbloet
— en in diens gevolg, dat van Potgieter heeft verheugd. Het is een
manuscript in folioformaat (330 X 210 mm), bestaande uit een katern
van zeven dubbelbladen, met Lien beschreven bladen. Ook de in dit
papier voorkomende watermerken wijzen naar het laatste decennium
der zeventiende eeuw, andermaal dus naar een periode toen de dichter
het tijdelijke reeds met het eeuwige verwisseld had. Het geheel maakt
de indruk, gezien enkele correcties en tamelijk veel doorhalingen,
van nogal snel door een hand geschreven te zijn 15.
Beide afschriften bezitten dus uitsluitend relatieve waarde, in
zoverre zij op sommige plaatsen kunnen bijdragen tot het variantenonderzoek, dat natuurlijk van de autografen dient uit te gaan. In het
bestek van deze uiteenzetting kan daarop niet nader worden ingegaan,
omdat alleen een uitvoerige behandeling met vele duidelijke voorbeelden voldoening kan schenken. Ik hoop daartoe later gelegenheid
te vinden 16.
Voor een beschrijving van dit manuscript zie Addendum 11.
Voor een beschrijving van dit manuscript zie Addendum III.
16 Te dezer plaatse heb ik in Amsterdam mededeling gedaan van een onbekende
bijzonderheid, waarop ik ook hier gaarne de aandacht vestig. Deze bijzonderheid geldt
eveneens een afschrift van een werk van Huygens uit zijn laatste tijd, te weten het met
Cluys-werck zo nauw verwante De vita propria. Naar men bij Worp kan lezen (Ged. VIII,
blz. 179, nt 2) is het door P.H. Peerlkamp voor zijn uitgave (Haarlem 1817) gebruikte
14

15
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Van de Cluys-werck-handschriften naar hun uitgaven „ii n'y a qu'un
pas", indien men althans deze edities beziet door de ogen der eerste
bezorgers : Jonckbloet en Worp.
Uiteraard moet men hun pogingen, onder het opzicht der editietechniek, beoordelen naar de tijd waarin zij werden ondernomen en
daarbij wat Jonckbloet aangaat bedenken, dat hij niet mar wenste
dan de tekst bekend te maken. Enig wetenschappelijk doel stond hem
dus niet voor ogen, waar hij uitsluitend anderen wilde doen delen in
de zelf ervaren verrassing, toen hem het onbekende Cluys-werck werd
voorgelegd. Over het gedicht zelf meende hij niets te hoeven zeggen,
en taalkundige aantekeningen of verkiaringen achtte hij voor de
Huygens-kenners overbodig. Kort en goed : Jonckbloet bepaalde zich
tot de tekst, in dit afschrift door duidelijke hand geschreven, en
drukte die af naar eigen inzichten. „Naar eigen inzichten" herhaal
ik, daarmede bedoelende, dat hij ons van het zeventiende-eeuwse
manuscript een negentiende-eeuwse transformatie voorhoudt. Daarin
zijn alle toenmaals kwalijk gewaardeerde bijzonderheden gladgestreken, zodat men — uitgaand van Jonckbloets weergave (waarin
onder meer alle persoonlijke hooflettergebruik verwijderd is) — in
het geheel geen voorstelling krijgt van het gedicht zoals dat uit Huygens' hart, hoofd en pen is voortgevloeid.
Bij Worp blijkt dat anders, ja moet dat ook anders zijn, omdat deze
editeur uitgegaan is van de autograaf en daar dus regel voor regel in
aanraking kwam met alle uiterlijkheden, welke voor de zeventiende
eeuw in het algemeen en voor Huygens in het bijzonder zo sprekende
wezenlijkheden vormen. Reeds daarom moet Worps tekst boven die
van Jonckbloet gesteld worden, al heeft de eerste kennelijk gebruik
gemaakt van de Jonckbloet-lezing, zodat zijn uitgave van Cluys-werck
minder onbetrouwbaar is dan de regelmatige, kritische gebruiker van
zijn Huygens-editie verwacht. Nochtans ; ook Worp stelt teleur. Hij
drukt af wat hij de laatste redaktie acht, doet geen mededeling omtrent
tekstmanuscript (autograaf) in het bezit der Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (signatuur : L). Verder noemt hij een afschrift van andere hand, dat ter
Koninklijke Bibliotheek berust (signatuur : 78 D 25) ; alsmede een tweede afschrift in
het Brits Museum (signatuur : Add. Ms. 22954, fol. 2), dat door Huygens zelf is gecorrigeerd. Het verheugt mij te kunnen mededelen, dat bij een op de handschriftenafdeling
der Koninklijke Bibliotheek ten uitvoer gelegde inventarisatie van het handschriftenbezit van het Museum Meermanno-Westreenianuin (door een personele unie met de
Koninklijke Bibliotheek verbonden), de aandacht gevallen is op een in de Huygensliteratuur praktisch onbekend gebleven afschrift van De vita propria (signatuur 10 C 28).
Naar ik bij onderzoek heb kunnen vaststellen, moet ook bier sprake zijn van een door
Huygens zelf gecorrigeerd afschrift.
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de aard der wijzigingen en hun uitvoering, en is in zijn weergave
van de redakties uit het tweede autograaffragment en de Jonckbloettekst onvolledig.
Onder deze opzichten gaat de derde en laatste uitgever van Cluyswerck — de befaamde Hooft-kenner P. Leendertz Jr. — een flinke stap
verder. In het begin dezer eeuw bezorgde hij een nieuwe druk van
drie Huygens-teksten, welke al sinds decennia deel uitmaakten van
de door Eelco Verwijs tot bloei gebrachte reeks „Nederlandsche
Klassieken", te weten : Kostelick Mal en Voor-hout, naderhand vermeerderd met Cluys-werck 17. Aanvankelijk had J. Verdam zich voor
het laatste tot een herdruk van de Jonckbloet-tekst bepaald, maar met
Leendertz kwam de vertegenwoordiger van een nieuwe groep aan
het woord, die andere eisen meende te mogen en te moeten stellen.
Ook hij legde de autografen ten grondslag, maar ging tevens van de
gedachte uit, dat wie : „naast het dichtstuk ook den dichter wil leeren
kennen, ... hoogen prijs [moet] stellen op de mededeeling van alle
aangebrachte verbeteringen" (Inleiding blz. XXVII). Ik citeer bier
Leendertz' woorden, om er onmiddellijk aan toe te voegen, dat deze
opvatting zich principieel onderscheidt van die van zijn voorganger
Worp, die slechts een redaktie gaf, en van die van zijn tijdgenoot
F.A. Stoett, die bij de kort daarvoor voltooide heruitgave van
P.C. Hoofts Gedichten met een keuze uit de varianten had volstaan 18.
Om te voldoen aan eigen ' eis heeft Leendertz zich met de autografen
vertrouwd gemaakt. Wat hij ervan zegt berust op gedegen onderzoek,
waarbij hem een scherp oog en een gezond verstand niet weinig tot
hulp hebben verstrekt. Zijn uitgave schiet echter evenzeer te kort ;
enerzijds omdat hij geen technische oplossing voor de weergave van
het handschriftbeeld heeft kunnen vinden, en anderzijds door onnauwkeurigheid en onvolledigheid. Ook zijn editie maakt het dus niet
mogelijk Huygens' Cluys-werck in ons op te nemen zoals het door
de dichter is neergeschreven.
De lezer die deze uiteenzetting tot bier toe heeft willen volgen zal
begrijpen, dat ik het voorafgaande in een tweetal conclusies samen17 Constantyn Huygens' Kostelick Mal en Voor-Hout, met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs, in den tweeden druk met het Cluys-werck
vermeerderd door J. Verdam. Derde druk bezorgd door P. Leendertz Jr. Amsterdam, 1904.
18 Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede druk van de
uitgave van P. Leendertz Wz. Amsterdam, 1899-1900. 2 dln. Zie Stoetts uiteenzetting over
zijn wijze van uitgeven in de „Inleiding voor den tweeden druk", deel I, blz. LIX vlgg.
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vat ; een wijze van doen, welke mij niet alleen in staat stelt het medegedeelde op behoorlijke wijze of te sluiten, maar tevens gelegenheid
biedt uiting te geven aan verwachtingen en wensen, die — hopenlijk —
ook in anderen leven.
In de eerste plaats dan de gevolgtrekking, dat het Huygens-onderzoek
vernieuwd zal moeten worden door een omvattende, manuscriptologische bestudering van zijn litteraire manuscripten. Dit schijnt veel
gevraagd, maar is zeker niet te veel, indien bij deze studie de grenzen
van het mogelijke in het oog gehouden worden, en „trapsgewijze"
gearbeid wordt. Ik bedoel daarmede, dat men zich niet onvoorbereid
voor de enorme massa zet, maar uitgaat van bepaalde onderdelen,
welke niet alleen op zichzelf, maar ook in de gehele samenhang licht
verspreiden over datgene wat voor het manuscriptologisch onderzoek
van beslissende betekenis is. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan
studie van de manuscripten der Korenbloemen, te belangrijker omdat
wij daarbij kunnen beschikken over tijdens Huygens' leven verschenen
edities.
Uiteraard moet deze manuscriptologische studie — en ziedaar de
tweede gevolgtrekking — hoe belangrijk op zichzelf ook, uiteindelijk
voeren tot een nieuwe Huygens-editie. Ik stel iedereen, en mijzelf,
dadelijk gerust met de verzekering daaromtrent generlei illusies te
koesteren. De ondernomen P.C. Hooft-editie vordert zoveel van
krachten en mogelijkheden, dat een nieuwe aan de huidige eisen
beantwoordende uitgave van Huygens' opera omnia vooralsnog gedurende lange tijd tot de vrome wensen zal blijven behoren. Het is
echter iets anders, of het niet hoog tijd wordt, dat wij de beschikking
krijgen over nieuwe, wetenschappelijke uitgaven van een aantal
teksten, waarbij ik natuurlijk andermaal aan de Korenbloemen denk.
Daarover hier in bijzonderheden te treden is geenszins mijn bedoeling.
Ik wil echter wel opmerken, dat — naar mijn innigste overtuiging —
een proeve, of zij nu Hofwyck dan wel het hier behandelde Cluyswerck betreft, de Nederlandse filologische wereld van de dwingende
noodzakelijkheid ener hernieuwde Huygens-bestudering ten voile zal
overtuigen.
Om deze filologische wereld is het mij in deze uiteenzetting te doen
geweest. Ik heb haar aandacht willen vestigen op nieuwe mogelijkheden in het onderzoek van Constanters oeuvre, waarbij filologie en
manuscriptologie elkaar de hand zullen moeten reiken. Uiteraard
staan wij hier voor de Huygens-filologie aan een nieuw beginpunt ;
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uiteraard zullen hier vaak onbekende moeilijkheden rijzen. De filoloog mag zich daarbij niet laten afschrikken door de zwarigheden
samenhangend met de studie van able bronnen als materiele objekten.
Inderdaad bestaat er van elke tekst een creatieproces en een produktieproces, waarbij web niemand betwijfelen zal, dat een met beide processen rekening houdende uitbreiding van de kenmiddelen van de
tekst zeer belangrijk is 19.
Men veroorlove mij, ten slotte, een wens te herhalen. Gedurende
de tijd van voorbereiding dezer verhandeling heb ik in een Nederlands dagblad de aandacht gevestigd op een toen pas verschenen
New-Yorks proefschrift van Rosalie L. Colie over de jonge Constanter 20. Daarbij werd niet onder stoelen of banken gestoken, hoe
beschamend het eigenlijk is, dat deze eerste aanloop tot een nieuwe
Huygens-biografie van „overthere" moet komen. In dit verband
spreek ik hier andermaal de wens uit, of er eindelijk — ook niet
gehoopt mag worden op een nieuw ontwaken der al te lang sluimerende Huygens-filologie, die een herleving wel zeer van node heeft.
Misschien is zij — zo lang wij nog op het verschijnen der Oxfordse
dissertatie van de Leidse hoogleraar A.G.H. Bachrach moeten wachten
— ten leven te wekken door haar thans zo op de voorgrond tredende
zuster : de Hooft-filologie, die haar dienaren in loffelijke samenwerking heeft weten bijeen te brengen voor het onvoiprezen werk
aan de editie der opera omnia van de Muider Drost.
's-Gravenhage, voorjaar 1956

P. J.H. VERMEEREN

19 Vgl. de daarop betrokken uiting van N.A. Donkersloot in zijn slotwoord op de
voordracht van W.Gs Hellinga, Manuscriptologie en tekstkritiek. Handelingen van het
Brie en twintigste Nederlands philologen-congres. Groningen, 1954 ; 32.
20 Rosalie L. Colie, „Some thankfulnesse to Constantine". A study of English influence
upon the early works of Constantijn Huygens. The Hague, 1956. De bedoelde aankondiging verscheen in De Ttjd van 29 maart 1956.

ADDENDA
De volgende addenda bieden beschrijvingen van manuscripten van Constantijn Huygens' Cluys-werck. Het eerste daarvan is een autograaf, de twee overige zijn afschriften
van andere hand. Deze gegevens worden in de beschrijvingen zelf niet opnieuw vermeld ;
evenmin is daar de gemeenschappelijke bewaarplaats der papieren handschriften (Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage) genoemd. De eigennamen Churchill en Heawood zijn
afkortingen voor : Churchill, W.A. : Watermarks in paper in Holland, England, France,
etc., in the XVII and XVIII centuries and their interconnection. Amsterdam, 1935.
Heawood, Edward : Watermarks. Mainly of the 17th and 18th centuries. Hilversum,
1950. Monumenta chartae papyracae 1.
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Men houde daarbij in het oog, dat de aangeduide watermerken veelal tweelingen zijn.
(Vgl. voor deze term de belangrijke verhandeling van Allan H. Stevenson, Watermarks
are twins. Studies in bibliography. Papers of the Bibliographical society of the University of Virginia IV (1951-1952) 57 vlgg.).
Addendum I

Signatuur : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen XLe, omslag 1683,
nr 4.
I. Samenstelling
A. Opbouw : 5 dubbelbladen, als volgt gerangschikt :
een dubbelblad, fol. 1 en fol. 10, omslag ;
een dubbelblad, fol. 2 en fol. 3, tekst ;
een dubbelblad, fol. 4 en fol. 5, tekst ;
een dubbelblad, fol. 6 en fol. 7, tekst ;
een dubbelblad, fol. 8 en fol. 9, tekst.
Aantal bladen 10. Afmetingen : hoog 220 mm ; breed 172 mm.
Moderne potloodfoliering van 1 tot en met 10.
B. Watermerk :
a. dubbelvel 1-10 (omslag),
dubbelvel 2-3,
dubbelvel 4-5,
contramerk in de kettinglijnen : MGMD, het meest overeenkomend met Heawood 2718 ;
b. dubbelvel 6-7,
dubbelvel 8-9,
hoofdmerk in de kettinglijnen : posthoorn gevat in schild met openbloeiende
bloem, het meest overeenkomend met Heawood 2719 en 2723. Datum -+1670-1680.
II. Inhoud
A. Tekst : De met inkt geschreven tekst begint op fol. 2 r en eindigt op fol. 9v.
Bijzonderheden :
1. Op de omslag komen op fol. 1 r voor : de titel (midden boven) en enkele cijfers
(beneden links) ; op fol. lOr staat in verticale richting het met potlood geschreven, vier regels tellende, explicit van het gedicht.
2. Op fol 7 r komen links beneden eveneens enkele cijfers voor.
3. Wijzigingen in potlood treft men aan op fol. 3v, 4r, 4v, 5r, 7r, 7v, 8r, 8v, 91 ,
opmerkelijk is de op fol. 3 v voorkomende toevoeging in de rechterbenedenmarge : Constanter.
4. Met uitzondering van fol. 7r en — uiteraard — fol. 9v (slot van het dichtstuk)
bezitten alle bladen aan de voet van recto- en versozijden reclamen.
5. Op fol. 6 r komt naast regel 11 van beneden in de rechter marge de datum
„18. Nou. 1680" voor ; op fol. 9v onder de laatste regel de datum „Hag. 16. Junij
1681".
6. Alle bladen bezitten in horizontale en verticale richting vouwen in het midden ;
de rechterzijde der verticale vouw van fol. 10v is tamelijk smoezelig.
B. Schrift : Een hand. Het geheel maakt de indruk — ook gezien de vele doorhalingen
— van snel geschreven to zijn. De wijzigingen en toevoegingen in potlood zijn later
aangebracht. Vermoedelijk geldt dit ook voor de regels op fol. lOr.
C. Datum : Aangenomen mag worden, dat het gedicht zoals het hier voor ons ligt in
deze vorm in 1681 is neergeschreven. Er kunnen vroegere stadia geweest zijn (zoals
het ingevoegde per november 1680 gedateerde gedeelte), maar tot nog toe zijn die
onbekend.
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Addendum 11
Signatuur : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen XL f, omslag c lais, pag. 142-157.
I. Samenstelling
A. Opbouw : 20 katernen van 2 dubbelbladen.
Aantal bladen 80. Afmetingen : hoog 315 mm ; breed 205 mm.
Oorspronkelijke inktpaginering van 1 tot en met 157 (laatste drie bladzijden
blanco en ongepagineerd).
B. Watermerk : hoofdmerk in de kettinglijnen : wapen van Amsterdam ;
contramerk in de kettinglijnen : GG. Het meest overeenkomend met Churchill 25.
Datum -+- 1690-1700.
II. Inhoud
A. Teksten : Verschillende verzen uit allerlei jaren ; alle in het Nederlands gesteld,
met uitzondering van een Latijns gedicht met vertaling op pag. 97.
Aanvankelijk als volgt genummerd :
pag. 1-24, nr. 1-150 ;
pag. 25-49, nr. 1-150 ;
pag. 50-72, nr. 1-131 ;
pag. 73-97, nr. 1- 77.
Nadien vervalt de nummering.
De tekst van Cluys-werck begint op pag. 142 en eindigt op pag. 157.
B. Schrift : Een hand. Dezelfde hand die het gehele stuk geschreven heeft. Het
geheel maakt de indruk (ook omdat er geen correcties, ja praktisch zelfs geen
doorhalingen in voorkomen) van rustig geschreven te zijn.
C. Datum : Het in het laatste decennium van de zeventiende eeuw te dateren watermerk en het ontbreken van enig merkteken van Huygens' eigen hand wettigen de
veronderstelling, dat het geheel zoals het hier voor ons ligt, na 's dichters overlijden, vermoedelijk tussen 1690 en 1700, werd neergeschreven.
Addendum 111
Signatuur : Koninklijke Bibliotheek 134 C 25.
I. Samenstelling
A. Opbouw : een katern van 7 dubbelbladen ; het buitenste dubbelblad is als schutblad tegen de binnenplatten van de gelijktijdige lederen band geplakt ; het daaropvolgende dubbelblad (dat eveneens als schutblad dienst doet) is onbeschreven en
niet gefolieerd. De daaropvolgende dubbelbladen bevatten de tekst. Aantal bladen
14. Afmetingen : hoog 330 mm ; breed 210 mm. Moderne potloodfoliering (alleen
betrokken op de met tekst beschreven bladen) van 1 tot en met 10.
B. Watermerk : hoofdmerk in de kettinglijnen : zeven provincien ; contramerk in de
kettinglijnen CDG. Het meest overeenkomend met Churchill 118. Datum ± 16901700.
II. Inhoud
A. Tekst : De tekst begint op fol. l r en eindigt op fol. lOr (fol. 10v is blanco).
B. Schrift : Een hand. Het geheel maakt de indruk — ook gezien de tamelijk veel
doorhalingen — van nogal snel geschreven te zijn.
C. Datum : Het in het laatste decennium van de zeventiende eeuw te dateren watermerk en het ontbreken van enig merkteken van Huygens' eigen hand wettigen de
veronderstelling, dat het geheel zoals het hier voor ons ligt, na 's dichters overlijden, vermoedelijk tussen 1690 en 1700, werd neergeschreven.
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KAREL VAN DE WOESTIJNES
HET MENSELIJK BROOD
Het grote gedicht Het Menselijk Brood neemt in het oeuvre van
Van de Woestijne een afzonderlijke plaats in. Reeds dadelijk door
de vormgeving. Het is kennelijk een product van bewust dichterlijk
handwerk, op bepaalde plaatsen iets als een bravourstukje. Het overtreft in systematische opbouw, maar vooral in barokke woordkunst,
vroegere, enigszins vergelijkbare stukken, gelijk Adam. Bijna steeds
was Van de Woestijnes poezie ik-poezie, onmiddellijke lyriek van
het eigen hart ; hier neemt hij afstand en schrijft (althans formeel)
over een „hij". Dat gebeurde ook wel in De jongste Sater, De dub bele
Nachtegaal of in Phaoon, maar daar waren de „hiys" onmiskenbaar
een masker. Juist dat objectieve in de opzet schiep de gelegenheid
tot intense aandacht voor het poetisch handwerk. De lyrische autobiografie, zoals hij zelf zijn werk noemde, men kan ook zeggen de
dichterlijke biecht, wordt hier dus schijnbaar onderbroken. Ik zeg
schijnbaar, want hij geeft in deze analyse van de puberteit en de
vroege volwassenheid, — hoe zou men het bij deze dichter anders
verwachten — in het objectieve beeld verabsoluteerd, zijn eigen
levensconflicten. Het is dan ook veelzeggend, dat hij dit gedicht, als
een op zichzelf staand geheel geschreven en eerst afzonderlijk gepubliceerd, tot voorstuk bestemde van de bundel, die van a tot z levensbiecht is, De Modderen Man. Overigens toont de eerste wijze van
uitgave (eerst in De Gids, 1918, dan in een tot 115 genummerde en
gesigneerde exemplaren beperkte bibliofieldruk in Stols' serie „To
the happy Few", 1926), dat hij in dit gedicht niet in de eerste plaats
onmiddellijke lyriek zag, maar vooral ook een staal van esthetisch
werkmanschap. Toen De Modderen Man verscheen (1920) was het
gedicht gereed, maar hij nam het bij die bundel niet op, ook niet
als voorstuk. Dat geschiedde eerst in het grote handschrift van het
laatste drieluik, dat hij voor Alexander Stols jun. schreef en dat hij
als de definitieve tekst bestempelde.
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Van Het Menselijk Brood bestaan drie handschriften, in bezit van
des dichters zoon, prof. P. van de Woestijne, van Maurice Roelants en
van A. Stols. (Verder genoemd h.W., h.M. en h.S.) In h.W. ontbreken
de laatste twee strofen van het eerste deel, maar is aan het slot een
strofe toegevoegd, die de indruk maakt een derde deel in te leiden.
In het voor Stols als definitief geschreven handschrift liet de dichter
deze strofe weg ; hij liet ze ook zelf niet drukken. In h.S. dateerde
Van de Woestijne het gedicht op 1915. In zijn zakboekje van 1914
vindt men al een ontwerp van de vierde strofe ; ook in januari 1916
tekende hij nog een fragment gebleven strofe aan, terwijl daar bij
27 april te lezen staat : „einde van het ,Menschelijk Brood' Zang der
eenzaamheid-vervoering". Het jaartal 1915 in h.S. is.dus niet precies,
eer zoiets als een gemiddelde. Uit de in h.W. toegevoegde strofe kan
men vermoeden dat de dichter een vervolg in het hoofd had, waarvan
hij blijkbaar afzag. Merkwaardig genoeg werd op het voorschutblad
van het zakboekje van 1918 toch nog een zeer fragmentarische strofe
genoteerd, die onmiskenbaar hoort bij Het Menselijk Brood.
Een zo nauwkeurig mogelijke tijdsbepaling is hier van belang als
men zich herinnert de reactie van de dichter op de tijdsgebeurtenissen
in het eerste jaar van de oorlog. Er doet zich hier een zonderlinge
paradox voor. In de NRCt schreef hij, dat zelfs denken aan literatuur
hem als het verfoeilijkste Byzantinisme voorkwam en dit grote gedicht,
dat hij dateert op 1915 is van heel zijn werk het meest „literatuur".
Een oplossing voor deze contradictie kan ik alleen vinden door aan te
nemen, dat het plan en een belangrijk stuk van de bewerking stamt
uit 1914 voor de oorlog (op 't voorschutblad zakb. '14 staat immers
de vierde strofe), dat niet het minst dit literatuurwerkstuk zijn afkeer
gold in-de tweede helft '14 en de eerste helft '15 en dat hij daarna,
toen hij als tot een verweer tegen de oorlog naar zijn werk teruggekeerd was, later in '15 en begin '16 het onvoltooide gedicht
afmaakte.
Voor ik tot het gedicht zelf overga moet ik nog wijzen op een
merkwaardig verband. Tot het proza tijdens de oorlog geschreven
behoren zeker de Goddelijke Verbeeldingen (uitg. 1918), behalve het
gedeelte uit de eerste Verbeelding (de Kerstgeschiedenis), dat het
verhaal der herders vertelt en dat in hschr. gedateerd is Kerstavond
1911. Het derde onderdeel van de eerste Verbeelding beschrijft de
komst naar Bethlehem der drie wijze koningen met hun geschenken.
Opvallend is daar de symboliek : de zwarte koning Melchior biedt
de wierook aan d.i. de liefde, Gaspar biedt de myrrhe, d.i. het voedsel
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der levensbestendiging, Balthazar het goud, d.i. de macht van het
zelfbedwang. Maar opvallend is vooral de gedetailleerde uitwerking der
symboliek in de grandiose beschrijving van deze koningen met hun
gevolg en geschenken als een bravourstuk van taalplastiek. De
koningen, hun vrouwen, hun dieren, ze zijn alien kwistig versierd met
edelstenen in een onuitputtelijke variatie en die alle dragen namen
met een hieratische klank, juist als in dit gedicht de heraldische
kleurnamen gelijk keel, sinopel, orpement en de half-Latijnse woorden
orbe (= zonneschijf), sorbe (= sap). Ik heb de moeite genomen bij
het Koningen-verhaal al deze edelstenen-namen na te zoeken en toen
bleek mij, dat ook hier niet in 't wilde met hieratische woorden was
gestrooid (chrysoberyl, euclase, tormalijn, cordierieten, disthenen,
epidoot, cymophanen, chalcedonen, enz. enz.), maar dat er een bewuste,
op veel studie berustende symboliserende orde in deze stenen heerste.
De eerste koning, die de liefde, de wierook brengt, straalt geheel van
rode stenen ; de tweede, de gever van myrrhe of levenssterkte, van
blauwe en staalkleurige ; de derde die goud, d.i. macht als zelfbedwang schenkt, pronkt met een rijke verscheidenheid van opaliserende, kleurwisselende. De vrouwen van de eerste en tweede (de
derde heeft geen vrouw), zijn beiden gesierd met allerlei nuances van
groene juwelen. De gedetailleerde uitwerking van al deze weelderige
symboliek geeft aan dat verhaal der Koningen een Rubensachtige
allure, waarbij de geraffineerde kleurenrijkdom min of meer doel
op zichzelf wordt. Eerst met de tweede Verbeelding, die de verzoekingen van Christus in de woestijn tot onderwerp heeft en die zeker
niet met minder meeslepend taalvermogen is geschreven, wordt de
symboliek geheel dienstbaar aan een diepgravende geestelijke problematiek, waarin de verinnerlijking van het Leven te Pamel openbaar
wordt. Het gedicht Het Menselijk Brood is in deze duidelijk verwant
met het Rubensachtige Koningenverhaal. Dat brengt mee, dat wij bij
het lezen in de eerste plaats onder de indruk komen van de pracht en
het raffinement der expressie die wij bewonderen, maar waarbij wij
ook wet verbijsterd worden door het barok-overmatige, doch in
mindere mate ontroerd, zoals we dat worden door de verzen van de
Modderen Man, waartoe ons gedicht het voorstuk vormt.
Bezien we nu het gedicht zelf. Het bestaat uit twee hoofddelen,
waarvan het eerste de met de puberteit inzettende ontwaking behandelt van het kind (de jongen) tot een eigen zinnenleven, met al de
onrust en honger, de psychische spanningen, die dit meebrengt. In het
tweede hoofddeel is de ontgoocheling ingetreden. Het volwassen kind
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werd man, de levenshonger werd zatheid, moeheid, walg van de gereedstaande levensspijzen, en vooral afwending van het leven tot die eenzaamheid vol bitterheid, wroeging en twijfel, waar geen mens of God
hem meer helpt. Bij de desolate toon van dit tweede deel doet ons
wonderlijk aan Van de Woestijnes eigen typering in zijn zakboekje, als
hij de beeindiging van dit gedicht vermeldt : Zang der Eenzaamheidsvervoering. Maar we kunnen ons afvragen : Hebben wij alles over wat
hem toen voor ogen stond ? Er is reden te veronderstellen dat het
gedicht na de diepe neergang van de laatste bladzijde, een rijper,
evenwichtiger en geestelijk sterker mannenleven zou schilderen. Daarheen wijst ook de titel Het Menselijk Brood, een titel die meer schijnt
te omvatten dan bier gegeven is. De reden van die veronderstelling is,
dat in h.W. op de gedrukte slotstrofe nog een andere volgt, die een
omwending betekent, een nieuw begin. Die strofe, waarin ook de
kritisch-ironische aanspraak van de „hij" van dit gedicht opmerkelijk
is, luidt aldus :
— — Aldus 't festijn, aldus de laatste nagerechten...
Hij zint ;
Zijt gij voldaan, o zoon der eigenliefde ?
hij zucht ; hij gaat voor 't laatst zijn leége schale rechten :
een schone dronk den doden gasten. Hij begint :

Dit is dus een afscheid van wat voortaan dood is en een nieuw
beginnen. Achter „begint" staat een onder de laatste regel 3 x 3
puntjes. De : wijst op een bedoelde voortgang, de ... op een nog niet
verwerkelijkte. Het is weinig waarschijnlijk, dat Van de Woestijne
het gedicht inderdaad heeft voortgezet ; de zakboekjes van '15, '16,
'17, '18 en '19 zijn alle bewaard en slechts in 1918 is er een miniem
spoor. Het is zeer goed mogelijk, dat hij in zijn afkeer van literatuur
als Byzantinisme in 't eerste oorlogsjaar juist een zo Rubensiaans
gedicht als het onze niet voort wilde zetten. Het „begin" in de laatste
regel aangekondigd wordt straks in de gedichten van God aan Zee
in een geheel andere, eenvoudiger, menselijk-echter toon werkelijkheid. Dat de dichter volkomen aanvoelde dat met deze strofe een
wending intrad, een nieuwe levenssfeer begon, die niet paste bij het
vorige, blijkt uit het feit, dat hij deze eenzame strofe in het definitieve
hschr. (Stols) wegliet en ook niet drukken liet. Zoals het gedicht er
nu ligt, was het naar de geest een homogene inleiding op de bundel
van afrekening en biecht, De Modderen Man, waarvoor hij als motto
schreef : omnis quippe caro corruperat viam suam.
Het eerste hoofddeel van Het Menselijk Brood, verreweg het gemak62

kelijkst to verstaan, bestaat uit 22 strofen, die onderverdeeld kunnen
worden in 4 groepen, 6 + 4 + 6 + 6 strofen. De eerste zes beschrijven
het ontwakende leven van de puber, de omstandigheden waaronder
zich dat ontplooit (4 strofen beginnend met „wanneer") en dan de
vaststelling van de nieuwe situatie : „daar staat... een overvloedig
maal hem eindloos klaar-gezet."
De tweede partij (4 strofen en van de allermooiste in het gedicht)
beschrijft, hoe dit zo volwassen kind levend deel is van de natuur
die als een spiegel is van zijn eigen driftenleven en waarmee hij innig
communiceert, maar tegenover welke hij ook met onverschilligheid
en zelfs in een afweerhouding staat, omdat de honger der eigen
driften om verzadiging roept. Hij voelt dat alles, hij weet het. Maar
hij eet, hij eet zijn eigen levensbrood. De 6 volgende strofen beschrijven met welke schokken, maar ook met welke gretigheid en zaligheid
dit eten geschiedt en hoe hij er door groeit tot een eigen zelfgenoegzame, weerbare persoonlijkheid. De laatste 6 strofen laten zien welk
een breuk dit betekent met het verleden, met de beschutting van huis
en ouders. Hij voelt die beschuttende leiding nu als een schijnheilig
voor hem afsluiten van het echte driftige leven. Zo staat de vrijgeworden puber aan het slot vitaal-lachend, het levensbrood gulzig
etend en vijandig tegenover de ouderen : „'t verloste kind dat vloekt
en lacht en bijt !"
Bezien we de vier partijen nog wat gedetailleerder.
I. De dichter tekent hier de schoksgewijze overgang van het kinderleven met zijn nog onpersoonlijke argeloosheid, zijn beschutte veiligheid, de onschuld van een nog sluimerend driftenleven, tot dat van
de puber. De overgang openbaart zich met „onloochenbare merken"
in 't lichamelijke en het psychische. Het is een overgang vol onrust,
pijn en verbijstering. Het is tegelijk lokking en vrees, of zoals 't in
een paradoxale verbinding heet : „kwellende koestering". De pijnlijke
geboorte tot zelfstandig leven staat duidelijk uitgedrukt in wendingen
als „'t wekkend gif der wilde wetenspijn". Hij moet het alleen uitvechten in een ouderhuis dat hem vreemd wordt, in de onzaligheid
der ouderlijke zalen, waar zijn zuster (symbool van de niet zichzelf
vrijvechtende, maar rustig evoluerende jeugd) weent om zijn eenzelvigheid. Maar als hij zich clOOrvecht, staat het overvloedig levensmaal
gereed voor hem. In deze hele passage treft de rake psychologie, maar
ook het hyperbolische, het opdrijven tot een gigantisch gevecht, en
typisch voor Van de Woestijne de zelfmarteling die gekoesterd wordt.
Zo vooral in strofe II, waar de jongen zichzelf de koortsig gloeiende
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wang met de nagels stukrijt in een edele pijn, of in strofe III waar
van 't volvoerde kind gezegd wordt dat het „zich woedend aan zichzelf wil voeden". Overigens is de passage geschreven in een breedgolvend ritme, door allerlei klankwerking (alliteratie, enz.) opgestuwd, maar toch in zijn plastische symboliek overzichtelijk, behalve
aan het eind der vijfde en het begin der zesde strofe. De dichter liet
zich bier verleiden tot een parenthese, die een vierdubbele abstracte
typering bevat van het levensmaal nog voor dit aan de orde is (verzoeking van zijn angstbekropen smalen, verzet der koppige jeugd zijn
onwil vOOrbereid, zoen en vrijheid). Door de anticipatie wordt de
structuur toch al gecompliceerd, maar bovendien zijn de typeringen
met hun veelvuldige contrastwerking nogal duister. Er was bier een
zucht om te veel in enen en dat alles geconcentreerd uit te drukken,
waardoor de brede, klare stroom der verbeelding gestremd wordt.
Deze voile eerste zes strofen omvatten een syntactische periode.
II. In de tweede partij van vier strofen heeft de jongen met gretige
honger toegetast. En als achtergrond, als cosmische verdieping, verschijnt het zich uitvierende levensproces in de natuur, in de lente en
de vroege zoiner. Hij is er in zekere zin een mee ; daar is dezelfde
levensdrift die hem drijft. Hij doorleeft die natuur dan ook als nooit
tevoren, in een enthousiasme dat hem geheel doortrilt. De intensiteit
waarmee de natuur, ook in zijn zwakke manifestaties hem ontroert en
in hem echoot, klinkt in het vers : „Er is geen vlieg, er is geen rietjen,
of zij galmen." En boor de verrukking in deze verzen vol klankspel
uit de derde strofe :
Door heel zijn dag blijft klateren en klaren
de schater van den schitterenden sterrenacht.
Maar er is in de verhouding tot de natuur ook tweeerlei weerzin.
Er is het oude verzet tegen het zich aan hem opdringende driftenleven, een verzet, dat zich ook richt tegen de overweldigende doorbraak
van de lente, al is die lentedrift de motor van zijn eigen groei : „de
nieuwe vreugde, die hij haat en die hem beurt" (men vergelijke in
De Modderen Man het gedicht, dat aanvangt „Dit wordt geen Lent'..."
met vss. als : „Ik weet dat elk lent' van mij zal blijven eisen het
martlend baren van een fellen levens-loot") ; er is verder de angst
voor het overweldigende, voor die zonnekracht die ook klopt in zijn
bloed : „de zon die hem beklemt, klept als een klok". En er is als
zwakker weerstandsvorm de concentratie op zichzelf, die hem isoleert
van de natuur, omdat zij zijn persoonlijkheid dreigt op te lossen. Al
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die natuurzaligheid, zegt de dichter, hij voelt ze : „hij weet het. Maar
hij eet".
Rijk is in deze vier strofen op zichzelf al de suggestie van de lenteen zomerheerlijkheid, de bedwelming van geuren en kleuren en
vooral van het licht : „de felpen violier vunst (= gioeit) diep van
donkre vieren" of „de nacht die blankt van bloesmende appelaren".
En met synesthesie : „de sleutelbloeme smaakt, zoals de perzik geurt".
Maar prachtiger en psychologisch dieper is nog de wisselwerking
tussen enerzijds angst en verzet tegen die cosmische levensstroom en
anderzijds het ervaren van het geluk der communicering, vooral in
die tweede strofe :
de zon die hem beklemt, klept als een klok, maar 't licht
gaat glijdend als een zijde over de zijden halmen
en veegt de voren ook uit zijn doorploegd gezicht...
III. De derde afdeling van zes strofen is eenvoudig. Hier wordt in
het beeld van de als een nieuw geluk begonnen maaltijd, waarvoor
hij eerst terugdeinst, maar die hij al gretiger geniet, de levensdrift
van de puber beschreven. Drie momenten zijn daarin centraal : 1. het
besef dat dit pas het êchte leven is, waarin hij zichzelf wordt, 2. het
sterk worden in 't fysische en in 't psychische leven van denken en
willen, waarbij vooral het fysische weer aanleiding geeft tot drastische
taal : „en iedre spiere spant en davert elke pees" en 3. het gevoel, dat
hij voorgoed vrij komt, beter zich vrij vecht, van een onechte, ziekelijke kindsheid : „van al het zoet gezeur, dat kind van mens
verscheidt".
IV. De laatste zes strofen tekenen zeer fel de voor de puberteit
kenschetsende verzethouding tegen de ouderen, die zelf het voile
driftenleven kenden, maar het voor hem angstvallig wegsloten.
Verachting van die beschutting hoort men in aanduidingen als „de
ziel'ge listen, de zwoele druk der zwachtlen" en als hij, honend, aan
de ouders in de mond legt :
laat alle blinden neer op dees te blinden morgen
onthoudt te heten drank aan deze' onschuldigen mond.
Die verachting voor wat hij als huichelachtig voelt, wordt tot haat
en vloek, waar hij over het erotische spreekt. Hij vloekt hen die zelf
onachtzaam-gul hun scheppingsbloed plengden, maar hem een kuisheid opdringen, die zuinigheid is. Wie de verzen nasiaat, ziet en zal
ook in 't vervolg zien, dat vooral op dit punt de woorden een verbeten65

heid krijgen, die de tegenstelling tot in het absolute opjaagt, en die
een psycholoog der puberteit waarschijnlijk tot het abnormale zou
rekenen.
Het tweede hoofddeel van Het Menselijk Brood beschrijft het
tragisch einde van de puberteitsroes en de overgang naar het man-zijn.
Men kan ook dit deel in vier partijen uiteenleggen, 6 + 4 + 6 + 5
strofen (d.w.z. een minder dan in I). Daarin vindt men achtereenvolgens : I. de ontgoocheling, het moe en moedeloos zich terugtrekken
in de eenzaamheid ; 2. de spiegelachtergrond van de natuur, nu de
herfst-natuur ; 3. de zelfanalyse, waarin de spreker de waan en de
mislukking van het zo hoog opsteigerende leven oordeelt, en 4. de
walg, waarin hij eenzaam, reddeloos achterblijft.
Dit gehele tweede hoofddeel behoort tot de meest troosteloze
verzen, die Van de Woestijne schreef. Als er ooit reden was to spreken
van de poête maudit, dan hier. Tegelijk behoort het door de felheid
der contrasten, de geladenheid, ja, men mag zeker soms zeggen de
groteskheid der beelden en de hieratische woordenpracht (vooral in
het natuurtafereel) tot het barokste van zijn poezie. Het merkwaardige
is, dat onder dit zwaar gedrapeerde kleed van verbeeldingen en woorden toch de echtheid van de tragiek volledig voelbaar blijft.
I. Als een pendant van de eerste partij van het eerste hoofddeel
vinden we ook hier zes strofen, die een syntactische periode vormen.
Lichaam en ziel zijn moe, zoals de dichter zegt „beurs en beu". Op
het gebied van het lichamelijke wordt dat een ogenblik in de situatie
van het levensmaal met een beeld geuit, zó grotesk retorisch, dat
het bijna lachwekkend is. Ik bedoel de derde regel der eerste strofe :
„de mond van 't malen lam der ossen en der vaarzen". Maar er zijn
daarnaast ook zeer fijne toetsen. Dadelijk in 't begin dat „zijne ogen
groot", maar vooral in de tweede strofe, waar de man-geworden puber
troosteloos het hoofd in de handen stut en waar juist van deze tot
mannelijke forsheid uitgegroeide gezegd wordt, dat hij in zijn verbrede
vuisten legt „zijn ijlen en brozen kop". Dan, als de dichter tot het
psychische overgaat, is er het besef van het wegsterven van de jeugddynamiek als een dovend stro-vuur, een droom die geen daad werd,
nu hij „zijn laatste schone koorts haar schemerzang hoort ijlen". Er
is het besef der vergeefsheid : vergeefs vouwen de vingeren tot een
bede, vergeefs bereidt zijn lichaam zich tot de liefdegave. Het ontwaakte zelfstandige denken is als een gif, dat het leven krachteloos
maakt ; de ontgoocheling leert hem het ontkennen, waarin zich bitter
de herinnering aan zijn wanen mengt. Die ontgoocheling keert met
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bezemen zijn zielehuis en maakt het tot de woning der Eenzaamheid,
waar het levensmaal hem walgt. En dan, als hij onverschillig aan de
versmade dis is gezeten, kan slechts een traan en zucht van zelfmedelijden de grimas, die zijn gelaat verwringt, zuiveren.
II. Als pendant van Ib volgt nu IIb ; de spiegel der natuur. In Ib
de lente, in IIb de herfst. In Ib was er een menging van volkomen
communiceren en verzet, hier zit „het oud-geworden kind" zuchtend
met het hoofd in de handen, de vingeren krampachtig gesloten, en
hij ziet de rijpe herfstpracht niet, opgesloten in zijn gure eenzaamheid.
Als ik dit gedicht een bravourstuk noemde, dan is het wel in de
eerste plaats om de beschrijving van deze herfst. Vooral de eerste
strofen met hun als een geheimtaal aandoende heraldische kleurnamen, verder de keus van woorden als sfeer (= bol), orbe (= orbis,
zonneschijf) en sorbe (= sap). Toch zijn er ook eenvoudiger regels,
die een intense expressie geven van de milde, lichte stilte van de
herfst, zoals :
0 kalme weelde, o tederheid der fulpen tuinen,
o vijvers, waar een zilvren rust haar reven viert.
Ik schrijf de eerste twee strofen, die men zeker hermetisch mag
noemen, hier over :
Een zucht... — Binnen 't gevang van zijn gevouwen vingren
en ziet hij hoe de herfst om zijn geblind torment
zijn hallen bouwt, waar om de kelen domen slingren
sinoplen lovren voor een lucht van orpement ;
wier zuilen, hyakintsch, staan zinderend als snaren
in 't zeven-tonig goud van 't pulvrend stralen-waas,
binnen prielen, waar als starre sferen klaren
het solfer en 't safraan der bolle dahlia's.
De duisterheid der taal wordt hier vooral veroorzaakt door de
heraldische kleurnamen, die herinneren aan de edelstenen in de eerste
der Goddelijke Verbeeldingen. Een parafrase is hier, dunkt mij, niet
overbodig. Ze moet ongeveer luiden : Binnen de gevangenis van zijn
saamgevouwen handen het hoofd stuttend, ziet hij niet hoe de herfst
rondom de innerlijke storm die hem verblindt, zijn hallen bouwt,
waarin smaragd lover zich slingert om de rode boomkoepels voor de
achtergrond van een gele hemel. De rossige zuilen van deze boomkoepels staan als snaren trillend in het zeven-tonige stralenwaas van
het herfstlicht, dat is als goudpoeier, en binnen die boomgroepen
lichten als starre bollen op de solfer- en safraankleurige dahlia's.
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Na de nu volgende, in veel zachter, als zilveren timbre geschreven
derde strofe, doet de vierde ons weer in hieratische taal de trage
en zware, kleurverzadigde zonsondergang van de herfst beleven. Het
geheel mag in zijn overladen klankpracht en in zijn precieuse woordkeus ons gezocht voorkomen, dit neemt niet weg, dat het in zijn
orchestrale muziek en in zijn voorname statigheid ons een wonderbaarlijke expressie geeft van de in diepe kleuren gloeiende herfst.
De opbouw van de twee hoofddelen in parallellen, die vooral in
deze vier hersftstrofen naast de lentestrofen van I zich openbaart,
herinnert sterk aan die van de nooit uitgegeven bundel Het Gelaat
des Dichters (waarvan in 1914 evenwel reeds proefvellen waren
afgedrukt 1). Ook daar twee hoofddelen en in ieder van die de afdelingen de Vergrootspiegel, Aan de eeuwige en Aan de eeuwig-enige,
terwijl de laatste afdeling van I, Stervenszangen, haar pendant vindt
in de Levenszangen van II. En ook hier bracht de afdeling De
Vergrootspiegel natuurimpressies als een in absoluter proporties
spiegelende achtergrond van het zieleleven.
III. De derde afdeling brengt, zeide ik, de zelfanalyse, waarin hij
de waan en de mislukking van dat eens zo hoog opsteigerende leven
doorziet. Eerst is er de constatering, in de eerste strofe, van de doelloosheid en het verlies. Dan treft een toon van schampere ironie,
die daarna overgaat in een mateloze, spottende trots. Tergend-ironisch
klinkt het — ook door de verkleinwoordjes — in de tweede en derde
strofe : hij zucht niet om 't verlies van „cierlijk-lieve waantjes", die hij
als lammren aan een lint weidde, niet om het deerlijk bedrog van
zijn bleke lief. Dan, al feller : hij zucht ook niet omdat de grote
natuurmoeder hem in zijn laffe hart spijtige zatheid goot. Nu de wilde
trots : het besef van die lafheid, spijt en zatheid roept het beeld voor
zijn ogen van wat hij was in de wilde opbloei van zijn fysische kracht,
zijn drift en zijn denkensdurf. Ze worden alle drie in een strofe
herdacht met een pochende trots die van binnen vol harde wrok
zit, een zielsstemming, waarvoor de barokke taal nu wel een zeer
passend equivalent is.
De fysieke kracht: hij heeft de wildste ossen met zijn geweld gemend;
de drift : hij heeft de puurste vrouw als een paard getemd en haar
doen ontvonken als een vuur onder zijn smadende adem ; de
denkensdurf : hij was in harde spot de sloper der gedachte, hij heeft
zijn snijdend denken sterk gemaakt aan de tot trots verdichte smart,
1 Vgl. mijn Karel van de Woestijne I, blz. 464/5.
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zoals men een kil lemmer wet op een marmeren steen. Welk een felle
tegenstelling deze harde strofen „van verdoemenis en trots'' vlak na de
geheimzinnig grootse herfstpracht !
IV. Nu tenslotte weer een omslag : van de trots vol zelfspot, die
opgejaagd is tot een grotesk toppunt, de omslag in de walg en het
besef van reddeloos te zijn. De eerste strofe geeft de overgang. In
bastionnen van genot leefde hij, maar wier lemen veste boven de
gulzige afgrond rees. Hij rees tot een top, maar zijn voetzool tast
weldra het drijfzand, „zompe en zand". Het beeld van drijfzand en
moeras beheerst de volgende drie strofen in allerlei variaties : „verzuipend roeien door sargassen" (Fr. sargasse = wier), verstikkende
omarming der wieren, het zelf verworden tot een deel der drabben
met een ziek gevoel van genot. Even wordt het beeld verlaten voor
een honende, wreed-smalende ontluistering der liefde en der vrouw :
„liefde is heet gelijk een etterbuil" ; de vrouw ? : „haar knie verzwaart
van zwellende ontucht-kwabben ; / en alle schaamte gaat in woest
negeren schuil".
Dan keert het beeld van de in 't moeras verzinkende terug met
kleine, wanhopige troost. Zijn walg, zijn eedle walg, die is als een tere
glans van parelmoer op het vlak van het drabbig water, geeft een
bittere mildheid. En er is het besef, dat niemand hem het voedsel van
de wroeging kan ontnemen in de duistre stulp van zijn eenzaamheid,
„waar zelfs geen hulpe Gods hem nog in de oren fleemt".
Het gedicht eindigt zo in een huiveringwekkend de profundis,
aan welks beklemming geen lezer zich kan onttrekken. De uitspraak
van wanhoop en verlatenheid is hier zó schrijnend, dat niemand ook
aan het gedicht, trots zijn taalbravour een dwingende echtheid kan
ontzeggen. En het is wel duidelijk, dat in de objectieve stijl, waar
telkens gesproken wordt van een „hij", „het kind", „het mangeworden kind" enz. geen op waarneming van buiten gegronde analyse van de puberteitsproblemen gegeven wordt, maar ook hier weer
een biecht, een afrekening. Daarom is Het Menselijk Brood als een
exemplarisch voorstuk geplaatst voor De Modderen Man, waar Van
de Woestijne in de diepste afgrond van zijn bestaan blikt en zichzelf
oordeelt, al geschiedde het misschien in geen gedicht van die bundel
z6 meedogenloos en met een z6 desolaat slot als hier. De moed van dit
de profundis was echter voorwaarde om de weg der vergeestelijking
te gaan, die we beschreven vinden in De Heilige van het Getal. En
vergeten we niet dat het gedicht een torso is. Reeds door de overeenstemmende strofengetallen van de afdelingen in I en II bevroeden
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we, dat er een strofe ontbreekt. En ik kon reeds zeggen, dat we die
bezitten in het handschrift W. Het was de slotstrofe, die opnieuw een
nu definitieve omslag inluidde. De dichter heeft deze — op welke
gronden dan ook — niet laten drukken. In de eerste plaats waarschijnlijk omdat het bij een aanzet was gebleven, maar dan tevens een aankondiging, toen hij het gedicht in 1916 weglegde. Het nieuwe begin
werd lyrisch eerst volledige werkelijkheid in God aan Zee en Het Bergmeer, waar de sombere muziek van dit menselijk, al te menselijk brood
eindelijk werd tot de ijle lichtheid van de zang :
Hij heeft me, blijde, recht en net
tot fris een heldren dis gekozen.
Aan de ingangspoort van zijn Modderen Man heeft Van de Woestijne de biecht de profundis in heel zijn huiveringwekkende consequentie laten staan. Voor ons is het kennen van de nieuwe strofe
van des te meer betekenis. Met haar sluit ik dit artikel of :
— — Aldus 't festijn ; aldus de laatste nagerechten...
Zijt gij voldaan, o zoon der eigen-liefde ? — Hij zint ;
Hij zucht ; hij gaat voor 't laatst zijn lege schale rechten :
een schone dronk den doden Gasten. Hij begint :
•••

Leiden
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P.

MINDERAA

KRONIEK
DE NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS
SEDERT 1945
(PERIODE 1880 TOT HEDEN)
In deze eerste kroniek over de literaire historiografie, in het bijzonder
wat de Nederlandse literatuur vanaf De Nieuwe Gids en Van Nu en Straks
betreft, past het dat we vooraf enkele overledenen gedenken die, —
samen met hun belangstelling, ook voor andere periodes, hun stempel
gedrukt hebben op de literaire geschiedschrijving, die ons bezighoudt.
Zo zijn ons, sedert de tweede wereldoorlog, ontvallen : de professoren
G.S. Overdiep (1885-1944), R. Verdeyen (1883-1949), P. Sobry (1895-1954),
P.N. Van Eyck (1887-1954), en de ouderdomsdeken van alien, de tweeentachtigjarige C.G.N. De Vooys (1873-1955).
Hij vooral, met J. Koopmans de oprichter van De Nieuwe Taalgids
(1907), onze zusterperiodiek in het Noorden, die hij vanaf 1926 tot 1947
alleen leidde en openstelde voor de wetenschappelijke studie, eveneens van
De Nieuwe Gids en Van Nu en Straks, en hun verloop in de tijd, dient hier
te worden herdacht. Vooral daar deze dappere voorvechter op menig
gebied van de moderne Nederlandse literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap, Vlaanderen en zijn letteren altijd een warm hart toedroeg.
Het was ons, Zuidnederlanders, dan ook een ware vreugde (getuige het
huldenummer van zijn tijdschrift, Vooys voor De Vooys, bij gelegenheid
van zip 80ste verjaardag, op 26 mei 1953), hem nog op een bijzondere
wijze te hebben mogen huldigen ; ook hopen we, dat wij althans, die aan
een degelijke, verantwoorde literaire historiografie nog steeds niet genoeg
hebben, van zijn Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde
(waarvan het eerste voorbericht april 1908 draagt), doch vooral van De
Letterkunde van de negentiende Eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland (dl. VII der Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,

1948, onder de hoofdredactie van Prof. F. Baur, zijn oud-leerling), en
waarin de voorgeschiedenis van De Nieuwe Gids tot en met J. Perk aan de
beurt komt, nog lange tijd de vruchten zullen mogen dragen. Er kan,
in alle geval, niet gezegd worden dat er tot nutoe, ook bezuiden de
Moerdijk, niet zoiets als een De Vooys-traditie geweest is ; immers, indien
Baur op gebied van literaire studie, comparatisme, historiografie en hun
methodiek ons heelwat nieuws heeft kunnen bijbrengen, dan gaan op
zijn minst sommige richtlijnen en opvattingen hiervan op De Vooys terug.
Niet ten onrechte werd hij, op de Vlaamse en Hollandse filologencongressen, ons aller „nestor", die van Noord en Zuid, genoemd ; men
zag er een uitdrukking in van wetenschappelijke erkentelijkheid.
De bedoeling van deze kroniek is niet een, zij het ook bij benadering,
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volledige en, bibliografisch, accurate beschrijving te geven van wat op
gebied van literaire historiografie en aanverwante gebieden, sedert ca.
1945 met betrekking tot de behandelde periode, in Holland en Vlaanderen
verschenen is. Daartoe dient een wetenschappelijke bibliografie, zoals we
er elders een in dit tijdschrift afdrukken ; verder is uiteraard (men dient
toch ergens te beginen), de periode al te omvangrijk om aan volledigheid
te kunnen denken. Het gaat er dus om, op overzichtelijke wijze, de topprestaties aan te tonen die sedert de tweede wereldoorlog (dit wegens de
achtergrond, die hier wel nodig is), aan de orde zijn geweest ; een beeld
te geven van wat, althans voorlopig, voorgoed als bereikt mag worden
beschouwd ; eindelijk de krachtlijnen uit te stippelen die de Nederlandse
literaire geschiedschrijving, ten opzichte van het tijdperk in kwestie, duidelijk vertoont. Zo zal het enigszins mogelijk zijn, ook in dit verband de
balans van actief en passief op te maken, d.i. te zien wat er al verricht
werd, en er nog, in bepaalde richtingen, te doen valt.
Allereerst dient gewezen op een reeks initiatieven van algemene aard,
die wegens het studiemateriaal dat aldus bij elkaar is gebracht, of nog zal
worden, de literatuurgeschiedenis ten goede is gekomen, en nog zal
komen : 1. de Verzamelde Werken, al dan niet voorafgegaan door wetenschappelijk verantwoorde inleidingen en van aantekeningen voorzien, die
vooral sedert de oorlog, allicht niet altijd met de nodige zorg en acribie,
de literatuurgeschiedenis ten dienste werden gesteld ; van Perk en Vermeylen tot en met Forum is hier de belangrijkste moderne literatuur aan bod
geweest, echter niet zelden met uitgeversdoeleinden, wat in menig geval
tot een revisie zal verplichten van de methodes, bij het uitgeven ervan
gebruikt ; 2. de artikels en overzichten, herzien en aangevuld met biobibliografische referenties, welke in de nieuwe, naoorlogse drukken van
onze Nederlandse encyclopedieen werden gepubliceerd, nl. in de 2 de druk
van de Katholieke Encyclopedie (1947 en vlg.), de 4de van de Oosthoek
(1947 en vlg.), de 6de van de Winkler Prins (1947 en vlg.), ook in een
systematische encyclopedia als de Ensie (dl. II, Taal- en Letterkunde,
1947), waarin A. Van Duinkerken De Schoonheid in de Nederlandse
Letteren, tot ongeveer in onze tijd, behandelde ; 3. het kaartsysteem van
de Documentatiedienst van het Nederlands letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag) en van het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven (Antwerpen), dat hoewel thans nog in voile uitwerking, en ook aanpassing, eenmaal van onschatbare waarde zal blijken
te zijn. Samen met de Comparatistische Bibliografie en de nu ook verschijnende Regesten (1956) der aanwinsten van het Instituut voor vergelijkend
Literatuuronderzoek, verbonden aan de rijksuniversiteit te Utrecht, —
nationale literatuurgeschiedenis en comparatisme zijn, in menig opzicht,
onscheidbaar, — zullen we hier wellicht over afzienbare tijd, over een
materiaal kunnen beschikken, waarop te bouwen is.
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Wat nu over de eigenlijke literatuurgeschiedenis te onzent, ook de
verwante literairhistorische essayistische kritiek, in het jongste decennium
dat ons bezighoudt ?
Zoals bekend, hebben standaardwerken als o.m. de Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Utrecht-Antwerpen, 1949 en vlg.), de Geschiedenis
van Vlaanderen (Antwerpen, 1936 en vlg.) en, dit spreekt wel vanzelf, de
Algemene Literatuurgeschiedenis (Utrecht-Antwerpen, 1944 en vlg.) in hun
vervolgdelen, die onmiddellijk na de oorlog of voor kort het licht zagen,
een plaats ingeruimd voor de ontwikkeling van onze literatuur, zoals zich
die, sedert 1880, heeft voorgedaan. Uiteraard, wegens het „algemeen"
karakter van deze werken (dit „algemeen" is dikwijls een voordeel, vaker
een slop), ook wegens de comparatistisch literaire en, op ruimer plan,
cultuurhistorische doelstelling, kon hierin het voor de hand liggend
feitenmateriaal niet voldoende tot zijn recht komen, d.i. wetenschappelijk
gefundeerd worden. Het is altijd het nadeel van dergelijke groots opgezette
serie-uitgaven, die de formule van de „belangrijkste stromingen en figuren"
huldigen (eigenlijk is er niet, of moeilijk aan te ontkomen), dat men of in
een al te zeer doorgevoerde beperking, of in een te uitvoerige nomenclatuur vervalt, wat in beide gevallen de wetenschappelijkheid ervan
vermindert. Hierin de nodige dosage vinden is zaak van, niet enkel kennis
van het eventueel te verwerken materiaal, vooral het tepas brengen van
een keuze eruit (en keuze is veelal subjectief), volgens een totaalbeeld
„a priori", dat evengoed door een ander, evenzeer verantwoord totaalbeeld
had kunnen worden vervangen. J.J. Gielen heeft deze moeilijkheid in
dl. V (De moderne Tijd, 1953) van de Algemene Literatuurgeschiedenis
ondervonden ; hij waarschuwt ervoor in zijn inleiding ; verder blijkt uit
de wijze waarop hier de moderne Nederlandse literatuur geIntegreerd is
in het „algemeen" totaalbeeld der wereldliteratuur, dat het altijd gevaarlijk is of te veel, of te weinig te willen integreren. De „gulden snede"
wordt, op het niveau van deze „algemeenheid", zelden gevonden, slechts
bij hoge uitzondering verwezenlijkt.
Nudat we aan de Nederlandse literatuurgeschiedenis in strikte zin toe
zijn, is het geboden op het levenswerk van een nog actief aan de slag
zijnde emeritus de aandacht te vestigen, die zijn laatste woord nog niet
gesproken heeft. Ik heb Prof. G. Brom genoemd die ons, juist op de
drempel van de betrokken periode, niet enkel met Geschiedschrijvers
van onze Letterkunde (A'dam, 1944), opgedragen aan de „nestor", C.G.N.
De Vooys verraste, hierin ook met een hoofdstuk, Albert Verwey en zijn
School, waarin hij de literaire geschiedschrijving tot in de oorlogsjaren
wenste of te speuren. Sedertdien heeft zijn pen niet gerust, getuige de
hulde die hem werd toegebracht door oud-leerlingen en collega's in
Studies aangeboden aan Prof. Dr. G. Brom (Nijmegen, 1952) ; in dezelfde
geest als Prof. H. Moller te Tilburg (cf. H.H. Knippenberg, Dr. H.W.E.
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Moller, Levensschets, Tilburg, 1952), heeft hij aan de R.K. universiteit

te Nijmegen tot in zijn laatste ambtsjaren, niet enkel tal van dissertaties
over moderne literaire problematiek geleid, eveneens in de bres gestaan
voor de verdediging van een streng analytische, zowel formele als psychologische geschiedschrijving. Zijn meesterlijke vergelijking, die hij in 1947
op de slotvergadering van het 17de Vlaamse Filologencongres te Leuven
tussen Potgieter en Multatuli trok, en waarbij hij de gelegenheid had aan
te knopen met Verwey (cf. Handelingen, 1947), ligt nog in aller geheugen.
Intussen zijn de twee topprestaties op historiografisch gebied : de voortzetting, onder de hoofdredactie van Prof. F. Baur, der Geschiedenis van
de Letterkunde der Nederlanden, begonnen in 1939, weer opgenomen
vanaf 1944, en waarin nu ook, als dl. IX van Prof. Dr. W.J.M.A. Asseibergs
(A. Van Duinkerken) Het Tijdperk der Vernieuwing van de Noordnederlandse Letterkunde (Antwerpen-'s-Hertogenbosch, 1951) verscheen ;
de tweede is de publicatie door G. Knuvelder van het Handboek tot de
Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde van de Aanvang tot Heden
(4 din., 's-Hertogenbosch, 1948 en vlg.), aangevuld met het Handboek tot
de moderne Nederlandse Letterkunde (Ibidem, 1954).

Dat Baur, die in deze naoorlogse tijd, precies als zijn Luikse collega
Verdeyen (cf. Album Rene Verdeyen, Brussel-Den Haag, 1948), — ook
de zestig voorbij moest (cf. Album Prof. Frank Baur, Antwerpen, 1948),
heeft hem niet belet genoemde Geschiedenis met veilige hand te blijven
leiden. Hoewel nog drie delen op zich laten wachten (de 18de eeuw, de
19de en de 20ste in Zuidnederland), zijn we dan met dl. IX van Asselbergs
zover, dat we, verdeeld over twee tijdperken (1885-1893 en 1893-1907), d.i.
vanaf de oprichting van De Nieuwe Gids tot het verdwijnen van De
Kroniek van P.L. Tak, een beeld bezitten van wat de schrijver zelf de
„vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde" noemt. En dit met
een, in onze literaire geschiedschrijving, eerste poging tot wetenschappelijke classificering van het voorhanden zijnde materiaal uit dit bewogen
tijdperk rond de eeuwwisseling, op nieuwe grondslag. Asseibergs gaat
ervan uit, dat literatuurgeschiedenis allereerst een „wetenschap van feiten"
is, vooraleer een „wetenschap van waarden" te worden. Dit bracht hem
ertoe het materiaal eerst streng historisch, ook cultuurhistorisch, te ordenen ; zich te buigen over de problematiek van de hoofdfiguren in hun
verdere doorwerking, waar het paste, tot heden ; eindelijk een indeling
voor te stellen, waar veel voor, ni.i. ook veel tegen te zeggen is. Waar in
de natachtiger periode, en steeds met Tachtig „in conjunctie", voorzeker
plaats is voor de Tak-richting rond De Kroniek (die, wat ik zou noemen,
een centrum-positie inneemt), mis ik ni. een beeld, rechts van de Verweyrichting, in het bijzonder met De Beweging (1905-1919), wat eraan vooraf
gegaan en ook gevolgd is, links van de Van der Goes-richting met De
Nieuwe Tijd (1896-1921). Een dergelijke vertakking, wat niet noodzakelijk
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splitsing betekent in drie tendenzen, en dit uit eenzelfde kern, De Nieuwe
Gids, geeft m.i. een niet onaardig objectiever beeld van de algemene
toestand sedert ca. 1895 (het kenteringsjaar), en voert verder dan 1907,
nl. tot aan het eind van de eerste wereldoorlog, als de modernistische
stromingen, die reeds wortelen in de vooroorlogse tijd, als dieptestromingen
aan de oppervlakte duiken, dus bovenstromingen worden. Hoe ook, door
aandacht te hebben geschonken aan genoemde periodisering, ook aan
wat de schrijver de „begeleidende stromingen" noemt, niet het minst aan
culturele verschijnselen die „thans onafscheidelijk tot de geschiedenis
der letterkunde" behoren, kan dit deel van bewuste Geschiedenis niet
anders dan als een op zijn minst oorspronkelijke, dan ook objectieve
bijdrage tot de Nederlandse literaire geschiedschrijving aangezien worden.
Vooral daar in een laatste hoofdstuk, waarin het probleem van de „doorwerking" ter sprake is, tot dusver verwaarloosde terreinen als dat van de
streekliteratuur, de journalistiek, en de literaire historiografie zelf, scherp
werden belicht.
De andere topprestatie die, ook voor de periode die ons bezighoudt,
alle eerbied afdwingt (al was het slechts, omdat ze het werk is van een
man), is het Handboek van Knuvelder ; ons interesseert daarin inz. dl. IV
over de nieuwere literatuur sedert De Nieuwe Gids en Van Nu en Straks
(1953), aangevuld door het reeds genoemd complement (1954), dat de
moderne stromingen, vanaf Het Getij (1916) tot de zg. Experimentelen,
bestrijkt.
Over de historische, derhalve wetenschappelijke opportuniteit van de
behandeling door Knuvelder van diens „eigen" tijd in dit complement,
— een complement, plus een „zelfs vrij uitvoerig aanhangsel" over de
„nieuwste letterkunde", — zullen we niet redetwisten ; Knuvelder weet
zelf, als een doorwinterd historiograaf die in de vier delen van zijn
Handboek aan het woord kwam, hoe we ons, tegenover onze „eigen tijd
in engste zin", als „myopen" gedragen, deze slechts „zeer voorlopig en zeer
schematisch" vermogen te schetsen, en ondanks een „zo groot mogelijke
mate van objectiviteit", sommige verschijnselen en auteurs waarlijk
„onrecht" aandoen. Dan liever niet schrijven, althans publiceren... Ook
deze eventualiteit heeft hij onder de ogen genomen. Doch hij had te kiezen,
— of de belangstelling „gerieven" ten opzichte van zijn „eigen" tijd en
zijn risico's nemen, of er de pen bij neerleggen. Hij heeft nu eenmaal het
eerste gedaan, daarbij overtuigd dat, hoewel het laatst het licht ziende,
zijn Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde eerder verouderd
zal zijn dan zijn Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. Nu blijf ik me toch de vraag stellen, waarom dan doen alsof,
alsof het eerste Handboek complement van het tweede, de Geschiedenis
is, of eventueel kan beschouwd worden ? On ne ruse pas avec l'Histoire.
Hoe dit ook zij, en hoewel ik wat mij betreft soms een duidelijker,
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strengere, minder essayistische karakterisering had gewenst, wat meer aandacht voor de richtingen en stromingen dan de hoofd- en bijfiguren in
schuifjesvolgorde, een grondiger cultuurhistorische integratie van althans
de bijzonderste tendenzen, op zijn minst, waar dit mogelijk bleek, literairhistorische integratie van de Vlaamse literatuur in die der Nederlanden
(wanneer krijgen we een uitvoerige literatuurgeschiedenis, die de Vlaamse
en Hollandse letteren, zoniet als een geheel, toch op gelijke voet behandelt ?), is ook dl. IV van Knuvelders Handboek tot de Geschiedenis der
Nederlandse Letterkunde, allicht geen handboek, doch geschiedenis. De
benaming „handboek" is mogelijk overgenomen van de eendelige handboeken van Prinsen en Walch ; daarbij is een „handboek" dergelijk eendelig boek, dat men op handige wijze ter hand neemt als wetenschappelijk
referentiewerk, en men voortdurend tot zijn beschikking heeft. Met zo een
manuale hebben we, in het geval van deze vier- (vijf-)delige Geschiedenis,
bezwaarlijk te doen, — wat echter niet belet, dat het, volgens enkele
beproefde historische methodes, inderdaad historie geeft.
Een dezer methodes komt erop neer uit te maken hoe men het met de
chronologie, de chronologische schifting, ordening en beschrijving heeft,
vooral wanneer men nog steeds met feiten en verschijnselen zit als reeds
andere, nieuwere aan het licht zijn gekomen. Immers, geschiedenis is veelal
geen duidelijk waarneembare op elkaar-volging, doch geleidelijke groei
uit iets dat afsterft, naar iets dat geboren wordt, uit iets dat er nog of
bij na niet meer is, naar iets dat er nog niet helemaal, of nog niet is. Zodat
strenge periodisering, vooral op bedoelde, labiele punten van de ontwikkeling, waar het historisch verloop de wet van het onvast evenwicht kent,
altijd een hachelijke onderneming is, en men hier veelal van mening kan
verschillen. Zoals weer, net als bij Asselbergs, in dit geval.
Doordat Knuvelder, minder dan Asselbergs nochtans, op cultuurhistorische integratie gesteld is, kan hij het terrein ruimer aanleggen, dan zijn
vakgenoot ; tegenover het tijdvak 1885-1907 bij Asselbergs, krijgen we hier
met het tijdvak 1875-1916 te doen. Daar is wel iets voor, doch dan dienen
de grenslijnen, — zoals bij Asselbergs inderdaad, bij alle beperking, het
geval is, — toch zichtbaarder afgebakend ; ze moeten iets, of iets meer
zeggen. Wat zegt feitelijk 1875, als we met de voorlopers op nabije afstand
(Van Vloten, Vosmaer, Allard Pierson, Penning, Polak, Winkler Prins
e.a.) de grenzen vroeger in de tijd kunnen verleggen, of later 1879 als het
kenteringsjaar van Tachtig moeten beschouwen ? In 1879, inderdaad
verschenen Keats' Hyperion in de vertaling van W.W. Van Lennep ; de
Lilith van Emants ; Een drietal Novellen, voorafgegaan door een principiele verantwoording, door dezelfde Emants ; zijn opstel Schoonheid in
„De Banier", en hiermee bedoelde hij een apologie, ook van de nieuwere,
naturalistische schoonheid ; eindelijk, tussen augustus en november 1879,
onmiddellijk na zijn tweede Ardennenreis in juli, Een Ideaal, een Sonnet76

tenkrans van Perk. En wat zegt 1916 ? Voorzeker het begin van Het Getil.
Doch 1919 geeft ons het einde van De Beweging van Verwey, en 1921 dit
van De Nieuwe Tijd van Van der Goes. — Zoals op te merken valt,
hoe de dingen ook door Asselbergs, Knuvelder e.a. bekeken worden, wij
zijn nog pas met de studie van de doorbraak onzer letteren omstreeks
1880, aan het probleem van de chronologie toe. En deze schijnt verre van
opgelost. Ik heb niet de indruk dat men er uit zal geraken (dit wegens
het steeds versneld tempo, dat ook de ontwikkeling van de literatuur in
onze tijd aanneemt), indien men niet, liever dan met op elkaar volgende
generaties (Knuvelder), periodes (De Vooys), of tijdperken (Asselbergs),
gewoon met op een orgaan of een topfiguur gecentreerde richtingen
rekening houdt, zoals reeds aangeduid, uit eenzelfde kern vertakt. Want
De Nieuwe Gids (dit staat nu wel historisch vast), was toch allereerst een
verzamelpunt, een smeltkroes van tegen elkaar opziedende, zelfs vijandige
krachten, en niet, — zoals dit nog door sommige ouderlingen wordt opgedist, — de sacrosante ivoren toren van de allerindividueelste expressie,
de kunst om de kunst, en dies meer.
Eerder dan dit vier-(vijf-)delig Handboek, heeft zich als „handboek",
althans volgens een nieuwe formule, het Panorama der Nederlandse
Letteren (A'dam, 1948), verzorgd door Dr. J. Haantjes en Prof. Dr. W.A.P.
Smit, voorgedaan. Beide „verzorgers" zochten een staf van medewerkers
aan, verdeelden de stof zo dat ieder van hen als specialist een bepaald
tijdvak of een richting toegewezen kreeg, zodat wat ons betreft F.W. Van
Heerikhuizen de Tachtiger-Beweging, P. Minderaa de voortzetting ervan
en de vernieuwing na Tachtig, K. Heeroma het Hollands literair leven
tussen de twee wereldoorlogen, eindelijk A. Helman de Vlaamse literatuur
in deze en vorige eeuw te behandelen kregen. Ik wens hier geen definitief
oordeel te vellen over wat de samenstellers zelf als „nieuw handboek",
daarbij ontstaan in de oorlogsjaren en „onder zeer moeilijke omstandigheden", hebben beschouwd ; nochtans moet er toch op gewezen, dat het
Vlaamse aandeel van de Nederlandse letteren er hier opnieuw bekaaid
vandaan komt, en het stuk van Helman waarlijk niet op peil kan worden
geacht.
Op peil is intussen, allicht niet altijd met strikt wetenschappelijke
doeleinden, vooral wat de ordening van de stof en de formulering betreft
(wat niet belet, dat hiermee, emulatief, misschien meer wordt bereikt,
dan met menige zg. objectieve arbeid), al wat W.L.M.E. Van Leeuwen
in deze naoorlogse tijd opnieuw heeft gepresteerd. Behalve op wat van
hem op gebied van onderwijsuitgaven over onze literatuur het licht zag,
dient gewezen op de recente drukken van Dichterschap en Werkelijkheid,
Geillustreerde Literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuidnederland en
Zuid-Afrika (Utrecht, 1951), Drift en Bezinning, Beknopte Geschiedenis
der nieuwe Noord-Nederlandse Letterkunde (A'dam, 1951), en nog onlangs,
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van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante
werken der beeldende kunst, en met medewerking van J.A. Goris
(Utrecht, /955) ; drie boeken die het nuttige aan het aangename paren,
ingegeven zijn, wellicht meer door liefde dan positieve acribie ten overstaan van het onderwerp, doch waarin toch naar een evenwicht wordt
gestreefd tussen de behandeling van de Noord- en ook Zuidnederlandse
ietteren. Als men hierbij eveneens zijn eerder kritisch en essayistisch werk
betrekt, — Drie Vrienden, Studies over en herinneringen aan M. ter Braak,
FL Marsman en E. du Perron (Utrecht, 1947), Lezende onder de Lamp,
Studies over nieuwe Nederlandse Litteratuur (Enschede, 1947) en De
ivoren Toren, Meditaties over Literatuur en Leven (Bussum, 1950), —
dat niet zelden de literatuurgeschiedenis raakt, blijkt dat men in Van
Leeuwen, niet enkel een trouwe, ook een betrouwbare gids bezit, die de
diverse terreinen althans onverpoosd verkent.
Als verkenner, „schatgraver in platgetreden terrein", heeft zich in de
laatste tijd nu ook G. Colmjon aan de aandacht opgedrongen. We bezaten
van hem al De Renaissance der Gultuur in Nederland in het laatste kwart
der 19de Eeuw, uiteengezet in Oorsprong en Samenhang (Arnhem, 1941),
uitgebreid tot De Oorsprongen van de Renaissance der Litteratuur in
Nederland in het laatste kwart der 19 de Eeuw (Ibidem, 1947), waarover
in de kritiek heelwat te doen was. Hier is nu bijgekomen De Nederlandse
Letteren in de negentiende Eeuw, Schatgraven in platgetreden Terrein
(A'dam, 1953), dat de maat heeft doen vollopen. Het is, het spreekt vanzelf,
wat de nuchter-bittere Colmjon feitelijk zocht, hij die in het woord vooraf
tot zijn jongste boek vond, dat het nu eens uit moest zijn met die „naslagwerken" (hij heeft het vooral op Ten Brinks Geschiedenis der NoordNederlandsche Letteren in de 19 de Eeuw, in Biographieen en Bibliographieen 1830-1900 gemunt, ook op De Vooys' reeds genoemd 7de deel der
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, dat hij niet hoger

schat dan Ten Brink), die niets meer dan „een zelfde soort inventaris
van namen, jaartallen en feitjes" brengen. In het bijzonder tegen het
„Wonder van Tachtig" wenst hij tekeer te gaan, ook tegen de veronachtzaming van het proza, tot in de natachtiger jaren, ten voordele van de
poezie, en zulks op de achtergrond van wat zich contemporair in het
buitenland afspeelde. Liever dan aan geschiedenis van feiten te willen
doen, doet hij aan geschiedenis van waarden, wat zeker niet onsympathiek
is. Nu is een waarde-oordeel niet altijd objectief (het kan, gelukkig, soms
moeilijk) ; anderzijds is er veel voor te zeggen dat de literatuurgeschiedenis
wordt losgedacht van massa's niets of weinig bijbrengende prullaria, en
er niet duidelijker wordt gestreefd naar wat de Franse l'histoire des valeurs
noemen, die toch slechts, op het niveau van de schoonheid, meetelt. Of
heeft historie zich werkelijk met de geschiedenis ook van wat, op dit
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niveau, niet schoon is, d.i. al wat misbaksel, dus lelijk blijkt te zijn, te
bemoeien ? In ruime zin is daar niets tegen ; mislukte, onechte literatuur
heeft altijd nog wel iets te doen met literatuur, al was hat laimer footteel,
extern en uit een geschiedenis ervan zou wel heebirap irtert ATMA
nopens wat wij als de geslaagde of schone, dus de wittkriterktuur achten.
Nochtans, in sommige gevallen worden de waarden eirezwoekeird
door tal van nutteloze, dus onhistorische gegevens, et die iszWsireta clegteliik
euvel, dat Colmjon, m.i. terecht, de strijd heeft airweiondelii ? Iiitmafv
en moet er zijn ; jammer dat hij er niet wat, geargwertteerder. en ook
geordender is.
Aan initiatieven heeft het, in deze tijd na de oorlog en (ift_exereens
de periode betreffen waarom het alhier gaat, niet ontbroken. Zo kende
Een Eeuw Nederlandse Letteren (A'dam, 1943) van G. Stuiveling,
waarin voor het eerst naar een eenheidsbehandeling wordt gestreefd van
Hollandse en Vlaamse literatuur binnen Nederlands verband, in 1948
een 2 de druk ; ook zijn literairhistorische essays, levendig en, als altijd, ad
rem, Rekenschap (1947), Steekproeven (1950) en Triptiek (1952), mochten
zich in een steeds groeiende belangstelling verheugen. Zo ontbrak er
evenmin interesse voor Een Eeuw Nederlands Toneel (Ibidem, 1949) van
B. Hunningher ; De Nederlandse Poezie van haar Oorsprong tot Heden
(Ibidem, 1948) van C.J. Kelk, waarvan dl. II, Sinds 1880, binnen ons
terrein valt ; Overzicht en Indrukken, De Nederlandse Roman in de
Periode 1940-50 ('s-Gravenhage, 1951) van B. Stroman, ook het aardige
boekje Slib en Wolken, Stromingen en Gestalten van de nieuwste Nederlandse Literatuur (A'dam, 1947) van A. Romein-Verschoor, waarvan,
samen met deze 2 de druk, van de hand van W.F.C. Timmermans, onder de
titel Alluvions et Nuages (Ibidem, 1947) eveneens een Franse vertaling
het licht zag, onder de auspicien van de Hollandse P.E.N.-Club. Hoewel
niet strikt, als laatstgenoemde werken, tot de literatuurgeschiedenis behorend, kon ook een boek als Karaktertrekken der vaderlandse Letteren

(Arnhem, 1948) van A. Donker, en dat qua inhoud evenzeer de nieuwere
als oudere tijd betreft, een 2 de uitgave beleven.
Hoe was het nu met de Vlaamse literaire geschiedschrijving gesteld, die
vanzelf de Zuidnederlandse literatuur binnen haar gebied te betrekken
had ? Een eerste indruk is, dat men, ook hier, niet bij de pakken is gaan
zitten. Zo kende het steeds gewaardeerd overzicht De Vlaamse Letteren
van Gezelle tot Heden (A'dam-Brussel, Elsevier, 1949) van A. Vermeylen,
met een 4de uitgave, een aanpassing vanwege Fr. De Backer, tot in onze
tijd. Ook De Literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830 (Antwerpen, 1950)
van M. Gijsen werd herzien. Met ver doorgedreven, wetenschappelijke
historiografie hebben we hier niet te doen, evenmin in De Vlaamse
Letterkunde (Antwerpen-Den Haag, 1953) van Eug. De Bock en De
Vlaamse Letterkunde van 1780 tot Heden (Brussel-A'dam, 1954) van Dr.
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R.F. Lissens, die eerder hogere vulgarisatie, dan wel het resultaat van
streng analytisch onderzoek zijn ; nochtans, ze geven, ieder voor zich,
omdat ze uit eerste bron spreken (Vermeylen), de verschijnselen uit een
eigen, persoonlijke hoek belichten (Gijsen-De Bock), kritisch tegenover
de feiten staan (Lissens), een kijk op de ontwikkeling van onze Vlaamse
letteren, die er ook mag zijn. Trouwens, aan deze strikt wetenschappelijke,
literairhistorische geschiedschrijving blijkt men in Vlaanderen, althans
wat de periode 1880 tot heden betreft, nog niet toe te zijn ; men is nog
pas met het voorwerk bezig, en er zal nog meer afstand moeten komen,
voordat men, ook op dit gebied, definitief werk kan presteren.
Juist in verband met dit voorwerk, is het allicht van belang zich, zowel
voor Noord als Zuid, de vraag te stellen, welke stromingen, richtingen en
(of) figuren vanaf ongeveer 1880, sedert de jongste wereldoorlog meer de
belangstelling genieten, dan andere ? Waar dus de literairhistorische
speurzin naartoe gaat, en waar hij zich op vestigt ? Allicht is ook, uit dit
gezichtspunt, een of ander of te leiden.
Allereerst valt het op dat De Nieuwe Gids, en de hierbij verwante
problematiek, in het brandpunt van deze belangstelling staat, daarbij de
figuur van A. Verwey hiervan het leeuwenaandeel wegdraagt. Men heeft
nu, eindelijk, een begin gemaakt met de grondige studie van de voorbereiding hieromtrent ; zo heat J. Van I Jzeren een onderzoek gewijd
aan de ;,vergeten letterkundige" H.J. Polak (Groningen, 1955), nadat
C.G.L. Apeldoorn al Dr. W. Doorenbos (A'dam, 1948) had bestudeerd. Wat
nu het tijdschrift en de beweging op zichzelf betreft, alles wijst erop dat
de tijd aangebroken is waarin het documentatiemateriaal stilaan bij elkaar
komt, en zal kunnen worden verwerkt. We kregen reeds van Dr. N.A.
Donkersloot een nuchter doordacht, en op de teksten zelf steunend, Beeld
van Tachtig (A'dam-Brussel, 1952) ; nu heeft G.H. 's-Gravesande, na
voorafgaandelijk in Het Conflict tusschen W. Kloos en Fr. Van Eeden
voor de Lieven Nijland-affaire de documenten te hebben verzameld
('s-Gravenhage, 1948), met zijn Geschiedenis van De Nieuwe Glds (Arnhem,
1955) de literairhistoricus het grootste deel van de Nieuwe Gids-correspondentie bezorgd, waarop over afzienbare tijd de eigenlijke „geschiedenis" van Tachtig zal kunnen steunen. Zo zal men dan, ook rekening
houdend met Het Fin-de-Siecle in de Nederlandse Schilderkunst ('s-Gravenhage, 1955) van B. Polak, een werk dat eveneens de literaire „symbolistische beweging 1890-1900" raakt, verder De Kroniek van P.L. Tak
(A'dam, 1956) van de Gentse neerlandicus W. Thys, waarin het reeds
door Asselbergs aangesneden „Algemeen Weekblad" (1895-1907) grondig
wordt ontleed als „brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren
negentig", eindelijk Vlucht der Verbeelding (Groningen, 1955), een reeks
studies over de „neo-romantiek" bij de vooraanstaande prozasten uit de
periode 1890-1920, door S.P. Uri, niet enkel voor Tachtig in strikte zin,
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op gelijke wijze voor Negentig en het verloop hiervan, hoe langer hoe
meer kunnen doordringen tot de kernproblemen, die door de vernieuwing
onzer letteren tussen de moderne doorbraak omstreeks 1880 en de eerste
wereldoorlog worden gesteld. Er is nog veel te doen, doch de afstand en
documentatie begint er te komen, zodat men hier op vaste grondslag zal
kunnen construeren.
Inmiddels blijkt, dat Verwey, feitelijk voor resp. Gorter, H. Roland
Hoist, heel zeker voor Van Eeden, Van Deyssel, ook verwante figuren als
Van Suchtelen, Van Looy, e.a. een bron van studie is. Kloos heeft, althans
in deze naoorlogse tijd, voor Verwey het onderspit moeten delven, vermits
literairhistorische, ook wel essayistische studies over deze laatste bewijzen
(cf. de werken van J. J. Gielen, 1946 ; M. Uyldert, 1948 en 1955 ; Is. P. De
Vooys, 1949 ; en het te verschijnen boek van M. Hanot, De Beginselen van
A. Verwey's litteraire Kritiek, diss. Gent, 1953), dat deze Verwey-exegese
thans volop haar beslag heeft. Komen pas verder aan de beurt : Gorter
(G. Stuiveling, 1946 ; A. Mussche, 1946 ; R. Antonissen, 1946 ; J. De Kadt,
1947), en H. Roland Hoist (J.P. Van Praag, 1946 ; R. Antonissen, 1946 ;
G. Stuiveling, 1951). Deze gaf dan zelf nog, voor haar overlijden, levensherinneringen in Het vuur brandde voort (A'dam, 1949), waarin eveneens
heelwat historisch materiaal is verwerkt. Hoe zijn nu deze verschuivingen
te verklaren ? Ze houden, het spreekt vanzelf, verband met tal van persoonlijke imponderabilia, ook die welke aan ons eigen geestelijk klimaat te
wijten zijn ; nochtans, hoe meer de afstand tussen ons en dit nog vrij nabij
verleden groeit, des te meer neemt eveneens de kritische ingesteldheid,
het waarde-oordeel, de klare historische kijk op de verschijnselen toe, en
vormt men zich een duidelijker esthetisch beeld van de toestanden, hoe
deze er eenmaal werkelijk, d.i. uitsluitend op het plan van de schoonheid,
hebben uitgezien. De nog steeds aanhoudende belangstelling voor Van
Eeden (H.W. Van Tricht, 1954), het opnieuw groeiend interesse voor Van
Deyssel (F. Jansonius, 1954) lijkt me daaruit matig te verklaren ; wel
echter de ernst waarmee het werk van Van Looy (M.A. Jacobs, 1945), dat
van Van Schendel (G.H. 's-Gravesande, 1949) en van Van der Leeuw
(J. Hulsker, 1946 ; J. Haantjes, 1950 ; F.W. Van Heerikhuizen, 1951),
doch in het bijzonder dat van Nijhoff, — de schakel tussen oud en nieuw,
— aan een onderzoek wordt onderworpen. Over Nijhoff verschenen, —
vooral na zijn overlijden, — tal van opstellen, essays, een wetenschappelijke
studie (Th. De Vries, 1946 ; A. Donker, 1954 ; F. Lulofs, diss. A'dam
1955), waaruit is op te maken, dat ook de kritische en historische belangstelling onscheidbaar is van de wijze waarop men het literair kunstwerk,
in een bepaalde tijd, ziet, ervaart, esthetisch benadert. Zo is Nijhoff, al
met al, een esthetisch probleem ; het moet dan ook niet verwonderen, dat
de literatuurhistorie er, zonder te dralen, op afgaat.
Evenmin moet het verwonderen dat, voor de periode tussen de twee
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wereldoorlogen, het wetenschappelijk onderzoek zich nog aanzelend
gedraagt. Zelfs voor de studie van reeds lang overleden auteurs, is het
materiaal verre van pasklaar (hier ook is men slechts aan het „verzamelen"
toe), zodat het nog niet mogelijk is over schrijvers als Marsman, Slauerhoff,
Forum e.a. richtingen, definitief uitsluitsel te verkrijgen. Wel bezitten
we tal van herinneringen en „bescheiden", o.m. over Marsman (J.C. Brandt
Corstius, 1951 ; A. Lehning, 1954), Slauerhoff (F.C. Terborgh, 1950 ;
A. Lehning, 1955), Du Perron (G.H. 's-Gravesande, 1947 ; J. Van Nijlen,
1955), Ter Braak (W.L.M.E. Van Leeuwen, 1947), Vestdijk (M. Nord e.a.,
1950) ; het is echter alles nog zeer onvoldoende, om reeds thans betrokken
auteurs grondig aan een onderzoek te onderwerpen. Een serie, Schriivers
van Heden ('s-Gravenhage, 1949), heeft hierop uitzondering willen maken ,
zo bezorgde daarin M. Nord een studie met bloemlezing en bibliografie
over Helman, A. Van Duinkerken over Coolen, V.E. Van Vriesland over
Bordewijk ; de reeks blijkt evenwel te zijn stopgezet, wat bewijst dat de
tijden slechts rijp zijn voor een nauwelijks wetenschappelijke benadering
van de hedendaagse, steeds zich ontwikkelende literatuur. Wat b.v. ook
blijkt uit de manier waarop een topfiguur, — eens te meer een esthetisch
probleem, — als Achterberg wordt benaderd ; al zijn er pogingen om zijn
werk objectief te belichten (F. Sierksma, 1948 ; M. Van Loggem, 1951 ;
P. Rodenko, 1955), het blijft veelal van essayistische aard, en de literatuurgeschiedenis is er slechts matig bij gebaat.
Daar de afstand ruim geringer is, dan dit met De Nieuwe Gids het
geval blijkt te zijn, is men, wat Van Nu en Straks en ook zijn verloop
betreft, wetenschappelijk merkelijk minder gevorderd, dan in Holland.
Hier ook is men nog slechts aan het „verzamelen" toe, al dient toch
gezegd dat (het bibliografisch werk van P. Van Tichelen van en over De
Bom, 1944, vooral dit van R. Roemans van en over Buysse, 1931, Sabbe,
1932 en 1950, Toussaint van Boelare, 1935, Muls, 1942, Vermeylen, 1934
en 1953, alsook diens steeds onmisbare, echter niet voortgezette Bibliographie van de moderne Vlaamsche Literatuur 1893-1930 in aanmerking
genomen), de Vlaamse literatuurgeschiedenis hier over werkmateriaal kan
beschikken, dat men in Holland terecht benijdt. Er werd evenwel tot
nogtoe niet voldoende gebruik van gemaakt, met het oog op de studie
van het tijdschrift, de beweging en de figuren, die erbij betrokken zijn.
Nochtans werd er, sedert de jongste oorlog, ernstig aan gedacht. Zo valt
er te wijzen op een verzamelbundel over het onderwerp, bezorgd door
de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1944 ; een Spiegel
van Van Nu en Straks (Brussel, 1944), samengesteld door F.V. Toussaint
van Boelare ; een poging tot historiografie, Van Nu en Straks (z. pin.
1953) door L. Sourie. Voordat de geschiedenis van Van Nu en Straks er
komt, is men dan toch druk bezig enkele leidende figuren scherp te
belichten, ook in deze naoorlogse tijd. Zo verscheen door A. Westerlinck
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de „Diagnose van een ongeneeslijke ziel", die Prosper Van Langendonck
(Brugge, 1946) was ; door dezelfde, in het bijzonder stilistisch gerichte
analyticus, De psychologische Figuur van Karel van de Woestijne als
Dichter (Antwerpen, 1952), thans aangevuld met Stijlgeheimen van Karel
van de Woestijne (Leuven, 1956). Wat de nog levenden, Streuvels en
Teirlinck betreft, hun ceuvre blijkt thans eveneens voldoende of te zijn,
dat men ook hierover voorgoed (na enkele, reeds bestaande, inleidingen,
— van L. Sourie, 1946, Em. Janssen, 1946, A. Demedts, 1955, over de
eerste, een Gedenkboekje, 1955, over de tweede), wetenschappelijk aan de
slag zal kunnen gaan. Aan de rijksuniversiteit te Luik althans, alwaar hij
sedert 1954 Honoris Causa is, is men, wat Teirlinck aangaat, deze weg
al opgegaan.
Het is hier niet mogelijk, voor de tijd na Van Nu en Straks en zijn
verloop, ook maar ieder bio-bibliografisch opstel of opstelletje, zelfs iedere
studie aan te stippen. Ik volsta met enkele verschijnselen, die zich aan de
aandacht opdringen. Zo promoveerde J. Weisgerber aan de Vrije Universiteit te Brussel op een dissertatie over De Boomgaard, die nu het licht
zag (1956). Uit onze expressionistische richting is het hoofdzakelijk P. Van
Ostaijen, die hoe langer hoe meer object van analytisch, zowel stilistisch
als comparatistisch onderzoek, aan het worden is ; na de essayistische
inwijdingen van E. Schoonhoven, Paul Van Ostaijen, Introduction a sa
poetique (Bruxelles, 1951), J. Muls e.a., Paul Van Ostaijen (1952),
M. Gilliams, Een Bezpek aan het Prinsengraf (Antwerpen, 1952), G. Borgers,
Music-Hall (Den Haag-Antwerpen, 1955), daarbij verscheiden universitaire
dissertaties die aan de problematiek van zijn werk werden gewijd, is hier
nog wel, voor de nabije toekomst, een en ander te verwachten. Evenzeer
omtrent de groep van 't Fonteintje ; hierover schreef F. Closset in Die van
't Fonteintje (Brussel, 1949) ; Closset verzamelde daarbij materiaal voor de
studie van het werk van Raymond Herreman (Ibidem, 1944), schreef een
inleiding tot de romankunst van Maurice Roelants (Ibidem, 1946), terwijl
A. Demedts Richard Minne (Antwerpen, 1946) introduceerde. Voor dezelfde
periode, zag ook een 2 de druk het licht over Willem Elsschot (Brussel,
1952) van F. Smits, waarop voort te werken is. Er dient nog gewezen op
een op zijn minst interessante publicatie, Maskerade der Muze (A'dam,
1954) van J. Grootaers, waarin schrijver belangrijke gevallen van „vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde" niet
zelden aan een scherp kritisch, steeds vermakelijk onderzoek onderwerpt.
Het is hier niet de plaats reeds in te gaan op wat, literairhistorisch,
de jongere literaire kritiek, het eerder essayistisch proza, of ook, bij uitzondering, een of ander grondiger analystisch werk over de modernistische
artistieke problematiek, waarlijk te brengen heeft. Het volsta voorlopig
te wijzen op wat, in dit opzicht, o.m. D.A.M. Binnendijk, V. Celen,
G. Diels, S. Dresden, P.H. Dubois, A. Marja, J.A. Rispens, G. Smit,
83

M. Uyldert, vooral S. Vestdijk, hierover tot op heden geleverd hebben, en
nog in het licht geven. Nochtans, op enkele werken wou ik dan toch in
het bijzonder wijzen, al was het slechts omdat ze genoemde problematiek
in de kern raken ; het zijn : Dromen in de moderne Nederlandse Poezie
(Arnhem, 1953) van. H.S. Visscher ; met betrekking tot de poezie van de
naoorlogse dichtergeneratie, Stroomgebied (A'dam, 1954) van Ad den
Besten en, — een beeld van de resultaten, bekomen na het fonetisch
laboratorium-onderzoek op de persoon en de dichtkunst van enkele atonalisten of zg. experimentelen, — Experimenten op Experimentelen
(A'dam, 1955) van P.P. J. Van Caspels. Ook dit laatste werk hoort tot de
literatuurgeschiedenis, daar het een datum betekent, een welbepaalde
visie op het verschijnsel modernistische poezie.
Aan het slot van deze kroniek in verband met wat, sedert ongeveer de
jongste wereldoorlog, te onzent historiografisch aan de orde geweest is
(het is heelwat, doch dit was, wegens het nodige recul, een eerste keer
nodig), kan niet worden nagelaten op twee dingen nog te wijzen : het
feit, dat ook iconografisch, onze literatuurgeschiedenis geenszins wordt
verwaarloosd (ik memoreer De Nederlandse Letterkunde in honderd
Schrijvers en Honderd Schrijvers van onze Eeuw, 's-Gravenhage-Antwerpen,
1953-54) ; daarbij, — en dit is belangrijker, — ook het buitenland duidelijker interesse toont. In de buitenlandse encyclopedieen (we hopen de
lezers hierover apart in te lichten), wordt nu eindelijk een plaats toegekend
aan de behandeling van onze letteren ; ook blijkt dat de reeds gekende,
of nieuw opgerichte Nederlandse lectoraten en seminaries aan vreemde
universiteiten, thans eveneens naar buiten, hun bestaan tonen. Zo kregen
we, in de laatste tijd, van Seymour L. Flaxman, Herman Heyermans and
his Dramas (Diss. Columbia University, 1954), en van P. Brachin, titularis
voor de leerstoel Nederlandse taal- en letterkunde aan de „Faculte des
Lettres" (Sorbonne) van de Universiteit te Parijs, Etudes de litterature
neerlandaise (Groningen, 1955), die degelijke inlichting aan prettige
voorstellingswijze, daarbij kritische vrijheid paren.
Op deze noot mogen we dit overzicht besluiten. Wat is, in de grote
trekken, uit dit alles of te leiden ? Deze naoorlogse tijd heeft heelzeker
een nieuwe opleving, allicht op wetenschappelijker basis dan zulks voordien
het geval was, van de Nederlandse literaire historiografie gekend. Een
algemene indruk is evenwel, dat er zeer versnipperd, te weinig systematisch
wordt tewerkgegaan. Het lijkt ons erg geImproviseerd, disparaat, zodat
meer contact onder elkaar, een solidere coOrdinatie van krachten, gericht
op onderling overleg, rationeler werkverdeling, zelfs team-work, m.i.
noodzakelijk blijkt te zijn. En dit kan slechts uitgaan van een werkgroep,
die de problemen overziet, en het spreekt vanzelf volgens ieders belangstelling, de gebieden vastlegt. Men stelde nog onlangs de vraag : „Waar
blijft het Interuniversitair Centrum voor Literatuurwetenschap dat, bij
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ontstentenis van een gespecialiseerd instituut (bedoeld is : Instituut voor
Comparatisme in Belgie), toch een zekere koOrdinatie, ook op ons terrein
(dit van het comparatisme) zou verzekeren ?" (W. Gobbers, Hoever staan
we met het Komparatisme?, „Wetenschappelijke Tijdingen", jg. 16, 1, jan.
1956, blz. 20).
De vraag is opnieuw te stellen, eveneens met betrekking tot onze literaire geschiedschrijving, en ik denk in het bijzonder aan het vroeger al
in het vooruitzicht gesteld Nederlands-Belgisch Interuniversitair Centrum
voor Literatuurwetenschap. Zolang dergelijke werkgroep er niet is, zal het
ook m.i. nutteloos blijken te zijn, de literaire historiografie te onzent
enigszins, d.i. vooral op soepele wijze, te leiden.
Luik, maart 1956.
M. RUTTEN

BIBLIOGRAFIE VAN
DE NEDERLANDSE LITERATUURSTUDIE
1955
Het ligt in de bedoeling van Spiegel der Letteren elk jaar een
uitvoerige bibliografie op het gebied der literatuurwetenschap en
Nederlandse literatuurstudie te publiceren.
De bibliografie omvat afzonderlijk verschenen werken, tijdschriftartikels en tekstuitgaven. Volledigheid kan wel nagestreefd, maar
vanzelfsprekend niet gewaarborgd worden, noch wat de opneming,
noch wat de gecompulseerde tijdschriften betreft. De tijdschriftenkeuze wordt zeer ruim genomen, aandacht is ook besteed aan de nietgespecialiseerde bladen, welke soms bijdragen bevatten die licht over
het hoofd worden gezien. Dag- en weekbladen werden niet in aanmerking genomen, evenmin boekbesprekingen verschenen in al dan
niet daarvoor gespecialiseerde tijdschriften, tenzij omvang of belang
daartoe noopt.
De indeling is systematisch. Het heeft immers weinig zin de bijdragen alfabetisch op de auteursnaam te rangschikken : niemand vindt
na verloop van tijd hierin de weg nog terug. De bruikbaarheid kan
belangrijk verhoogd worden wanneer integendeel de gewone indelingsprincipes worden in acht genomen en verder de tijdskaders der
geschiedenis.
De tijdschriften worden geciteerd door de gebruikelijke of nieuwe
siglen die elkeen gemakkelijk thuiswijst.
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door W.E. Hegman. Antwerpen. De Ned. Boekh. 1955. 78 pp. =
Klass. galerij, 104.
J.M. GANTOIS, Hadewych in Frankrijk. Wet. Tijd., 15° j., 3, 1955,
112-14.
v. VERSTEGEN, Goddelycke lofsanghen en Gheestelycken pylkoker door
Gullielmus vander Machtelt. Citeaux in de Nederlanden, 1955, VI,
213-16.
F. HERMANS, Jean Ruysbroeck a Sainte Gudulle. Rev. gen. b., 91° j.,
15 juli 1955, 1560-68.
W.E. HEGMAN, Is Hein van Aken de dichter van het tweede gedeelte
van de Rinclus? NTg, 48° j., 2, 1955, 77-81.
B.H.D. HERMESDORF, Recht en taal to hoofde ; opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudnederlands recht.
Zwolle, Tjeenk Willink, 1955, 390 pp. = Zwolse reeks van taal- en
letterkundige studies, 1.
Karel ende Elegast ; opn. uitgeg. en toegel. door J. Bergsma ; 7° dr.,
Zutphen, W.J. Thieme, [1955] ; 81 pp. = KLP, 132.
P. MICHAULT, Van den drie blinde danssen ; naar de Ned. bew. van
1482 in facs. herdrukt, ingel. en toegel. door V.J. Schuyt. Amsterdam,
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Wereldbibliotheek, 1955 ; [LVIII-1-] 104 pp. = Onze oude Letteren.
J. VAN MIERLO, Bij een oud penneprobeersel. VMA, 5, sept.-okt. 1955,
545-59.
J. VAN MIERLO„ Bij een Moriaen-fragment. VMA, 5, sept.-okt. 1955,
561-75.
A. PIL, De vertaler van Lanspergius' Spieghel in de Brusselse Kartuis.
OGE, dl. 29, afi. 2, juni 1955, 228-29.
ANTHONIS DE ROOVERE, Gedichten ; naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken uitgeg. door J.J. Mak. Zwolle, Tjeenk
Willink, 1955. 414 pp.
F. VAN DEN BERGHE, De eucharistie in leven en leer bij Jan van Ruusbroec. Collationes Brugenses et Gandavenses, I, 1955, 323-43.
J.M. DE SMET, Vroege gedichten over de Guldensporenslag. Biekorf,
56° j., 6, juni 1955, 168-72.
Vanden levene ons Heren ; bloemlezing uit het middeleeuwse gedicht ; met inl. door W.H. Beuken ; 2° dr. Zutphen, Thieme, 1955.
64 pp. = KLP, 169.
B. SPAAPEN, Van Winghe en de oudste Nederlandse Imitatio-vertalingen ; enige punten van vergelijking. OGE, dl. 29, afl. 2, juni 1955,
164-87.
H. SPARNAAY, De Arthurroman. = Voordrachten en Redevoeringen
Centrale Opleidingscursussen te Utrecht, 2.
A. VIAENE, Het volksboek „Floris ende Blancefloer" in een Antwerpse
druk van 1576. Volksk., 55° j., n. reeks, 13° j., 4, 1954, 171-76.
16e EEUW
De Turnhoutse rederijkers in de 16° eeuw. Tax.,
n. r., 26, 1-4, 1954, 122-37.
E. VAN AUTENBOER, Rhetoricale varia. 't Land van Ryen, 5° j., afl. 2,
1955, 72-77.
E. VAN AUTENBOER, Onbekende drukken van volksboeken en andere
„duutsche" werken in 1569. LB, 45° j., 3-4, 1955, 134-45.
C. DE BAERE, De bedrijvigheicl der Compagnies of Nieuwe Kamers van
Rhetorica te Brussel. Oudenaarde, Drukk. Sanderus, 1955. 56 pp.
G. COLIN, L'histoire d'Ulenspiegel imprimee par Jan Van Ghelen en
1579. Le livre et l'estampe, 1 sept. 1955, 11-17.
E. VAN AUTENBOER,

FIGUREN

V.U. studenten speelden Het Grote Proces [= De wellustige
mensch, van de Antwerpse rederijker Jan Van den Berghe]. Ontmoeting, 9° j., 2, nov. 1955, 35-39.

E. GROLLE,
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De Brusselse dichter J. Blanckaert en de Kapellekerk
(1538). Zuidned. Maatsch. voor Taal en Letterk. en Gesch., Handelingen, 1955, 88-99.
J. J. MAK, Was Cornelis Crul Rooms of Hervormd? NTg., 48° j., 2,
1955, 88-91.
J. VAN MIERLO, Anna Bijns en de volksliteratuur in haar jeugd to
Antwerpen ; een samenvatting. VMA, 3 mei-juni 1955, 329-372.
H. TREINEN, Studien zur Idee der Gemeinschaft bei Erasmus von
Rotterdam and zu ihrer Stellung in der Entwicklung des humanistischen Universalismus. Saarlouis, Fontaine, 1955. 224 pp. = Publ.
de 1'Univ. de la Sarre.
M. KREBS, Reuchlins Beziehungen zu Erasmus von Rotterdam. Joh.
Reuchlin, 1455-1522 ; Festgabe. Pforzheim, 1955, 139-55.
E. FEISTHIRSCH, The position of some erasmian humanists in Portugal
under John III. Bibl. d'Human. et de Ren., (Geneve), jan. 1955.
P. MESNARD, Chronique erasmienne. Bibl. d'Hum. et de Ren., (Geneve), mei 1955.
G. DEGROOTE, Erasmus, pelgrim van de geest. Brussel, Elsevier, 1955.
120 pp. = Prom inenten, 1.
L. ANTHEUNIS, Een onuitgegeven brief van Justus Lipsius aan Erycius
Puteanus. Bijdr. tot de gesch., 38° j., 3° r., 7° dl., afl. 4, 1955, 200-04.
G. KNUVELDER, Nieuw licht op Jonker Jan van der Noot. Roep., 31° j.,
3, juli 1955, 147-168.
L. STRENGHOLT, Van der Noot-notities. NTg., 48° j., 5° afl., 1955,
252-63.
P. GORISSEN,

17e EEUW
Den bloemhof van de Nederlantsche leught ; naar de dr. van 1608 en
uitg., ingel. en geannot. door L.M. Van Dis, met medew. van Jac
Smit. Amsterdam. Wereldbibliotheek, 1955, [XIX-H 227 pp. =
Stichting onze oude letteren.
Het good der gouden eeuw ; bloemlezing uit de zeventiende eeuw ;
samengesteld onder leiding van Anton Van Duinkerken [W. Asselbergs], Utrecht, Het Spectrum, 1955. 279 pp. = Prisma-boeken, 156.
FIGUREN

lets over het derde boek en over de bronnen van Antonides' Y-Stroom. NTg., 48° j., 4° afl., 1955, 193-98.
W.A.P. SMIT,
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D.V. COORNHERT, Het

Roerspel en de comedies ; uitgeg. en van commentaar voorzien door P. van der Meulen. Leiden, E.J. Brill, 1955, [VI---j
587 pp. = Leidse dr. en herdr., kl. reeks, 4.
Anthologia Grotiana ; a Lugduni Batavorum Universitatis discimulis
in colloquio, cui nomen „societas juridica Grotius" congregatis collata.
Hagae Comitis, 1955, [XXVIII-1-] 224 pp.
o. DAMBRE, Een vergeten Petrarquist [Joan-David Heemssen]. NTg.,
48° j., 2, 1955, 81-82.
H.w. VAN TRICHT, lets over Leonora Hellemans' schijndomicilie to
Zevenbergen [in verb. met P.C. Hooft]. TNTL, dl. 73, afl. 1-2, 1955,
90-92.
H.E. VAN GELDER, Een brief van Lucas Vorsterman aan Const. Huygens.
Oud Holland, 70° j., afl. 3, 1955, 171-72.
F. NOSKE, Rondom het orgeltractaat van Constantijn Huygens. Ts.
voor muziekwet., dl XVII, 4° st., 1955, 278-309.
H. SCHEEPENS, Loslippige Constantijn [Huygens]. 's-Gravenhage, Nijgh
en Van Ditmar, 1955. 60 pp.
R.L. COLIE, Constantijn Huygens and the rationalist revolution. TNTL,
dl 73, afl. 3, 193-209.
H. NOE, Carel van Mander en Italie. 's-Gravenhage, Nijhoff, [1955 4
381 pp.
W.A. ORNkE, De zin in het Nederlandse proza en de poezie van Philips
van Marnix, heer van St. Aldegonde ; een syntactisch-stilistische analyse. [Zutphen, Thieme, 1955]. 15 + 320 pp.
G. OGLER, De gramschap ; herdrukt, ingel. en aanget. door Dr. A.A.
Keersmaekers en versierd met houtsneden door Henri Van Straten.
Antwerpen, De Sikkel, 1955. 14-48 pp. = De Seven Sinjoren. De
Toneelwerken van Guilliam Ogier, III.
c.c. DE BRUIN, Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd. Gron., Noordhoff, 1955. 32 pp.
J.A. TEN KATE, Pater Poirters herdacht, 1605-2 nov. 1655. Brab., 4° j.,
15, nov. 1955, 299-305.
K. HEEROMA, De datering van Sluiters gedichten, TNTL, dl 73, afl.
1-2, 1955, 68-89.
P. MINDERAA, Kanttekeningen bij de Hertspieghelliteratuur. NTg.,
48° j., 1, 1955, 37-40.
v. CELEN, Michiel De Swaen. De Tafelronde, 2° j., 7, 1955, 316-19.
P. BRACHIN ; Tesselschade, femme savante. In : Etudes de litt. neerl.
Groningen, 1955.
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J. VAN (DEN) VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel, d'onaergang van zijn
stad en zijn ballingschap ; opnieuw uitg. met inl., aant. en woordenlijst door C.H. Ph. Meijer ; Zutphen, 16° dr. W.J. Thieme & Cie,
1955. [XXVI-H 118 pp. .= KLP, 40.
J. VAN (DEN) VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel, d'onderganck van zijne
stadt en zijn ballingschap ; treurspel ; uitgeg. door T. Terwey ; 17°
uitg. door C.G.N. De Vooys. Gron. J.B. Wolters, 1955. [XXII+] 132
pp. = Van alle tijden.
J. VAN (DEN) VONDEL. Joannes de boetgezant ; na drie eeuwen leesbaar
en leerzaam voor iedereen ; met aant. van Jac. Zeij. Roermond, J.J.
Romen 8c Zonen, 1955. 174 pp.
J. NOE, Joost van den Vondel. Brussel, Elsevier, 1955. 136 pp. =
Prominenten, 4.
S.F. WITSTEIN, De rei van Batavische vrouwen uit het tweede bedrijf
van Vondel's Batavische Gebroeders, (1663). NTg., 48] j., 5° afl. 1955,
264-68.
J.D.P. WARNERS, Aantekeningen bij Vondels Wildeman. NTg., 48° j.,
3, 1955, 129-38.
L.C. MICHELS, Een politieke profetie van Jan Vos. DWB, 2, feb. 1955,
86-94.

18e EEUW
I. BABBITT, Rousseau and romanticism. New York, Monday Press,
1955. 324 pp.
FIGUREN

Bilderdijk en de studie van het Middelnederlands.
NTg., 48° j., 1, 1955, 1-14.
D.A. DE GRAAF, Goethe en Bilderdijk. NTg., 48° p., 1, 1955, 15-19.
J. BoscH, Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling ; aanvullende uitgave. 1,
1772-94. Wageningen, Veenman, 1955. 55 + 320 pp.
T.J. GEEST, Madame de Charriere, een leven uit de 18° eeuw [Belle van
Zuylen]. Assen, Gorcum, 1955.
F. J. DE WAEL, Busbequiana. Wet. Tijd., 15° j., 2, 1955, 41-46.
G.A. VAN ES, De Xantippe van Langendijk : een psychologisch drama
tussen klucht en blijspel. NTg., 48° j., 2, 1955, 65-76.
ID., Ibid., 3, 141-46.

C.C. DE BRUIN,
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H.H. KNIPPENBERG, A.C.W. Staring en P. Lublink de Jonge. NTg., 48°
j., 5° afl., 1955, 275.
j.c. BRANDT CORSTIUS, Idylle en realiteit ; het werk van Elisabeth Maria
Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in
de tweede helft van de achttiende eeuw. Amsterdam, Meulenhoff,
[1955], 119 pp.
J. VOORHOEVE, Paul Francois Roos (1751-1805) ; De Surinaamse plantersletterkunde uit de 180 eeuw. NTg., 48° j., 4, 1955, 198-203.

Gedichten ; bloemlezing met inl. en aant. door E. Endt.
Zwolle, Tjeenk Willink, 1955. = Klass. uit de Ned. lett., 5.
s. STI JL, Krispijn filosoof en De belachelijke gevolgen van het dansen
ener menuet. (Anoniem) ; twee blijspelen uit de achttiende eeuw ;
ingel. en van aant. voorz. door Cath Ypes. Gorinchem, J. Noordwijn
Sc Zn, 1955, 112 pp. = Noordwijn's schoolbibl., 9.
J.D.P. WARNERS, J.B. Wellekens over herderspoezie. TLT, 21° j., 5,
1955, 399-423.
P.J. MEERTENS, Het culturele leven in Vlissingen in de tijd van Betje
Wolff. Vl. Gids, 39° j., 6, juni 1955, 375-82.
P.J. MEERTENS, Nabetrachting bij de Wolff en Dekenherdenking.
TNTL, dl LXXXIII, afi. 4, 1955, 300-315.

A.C.W. STARING,

G. STUIVELING, Het

geheim van Wolff en Deken. NVT, 9° j., 5, 1955,

521-35.
A. J. TEYNICHE STAKENBURG,

Onno Zwier van Haren's testament. De

vrije Fries, dl. 42, 1955, 14.
19 e EEUW
ALGEMENE STUDIES
G.H. ' S-GRAVESANDE, De

geschiedenis van De Nieuwe Gids ; brieven
en documenten. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955. 532 pp.
G.H. ' S-GRAVESANDE, Multatuli, van Eeden en van Looy. BVN, 8° j.,
15, juli 1955, 202-03.
C.M. HOORWEG, Die ersten Jahre der achtziger Bewegung in Holland.
[vert. door Ka.the Wolff]. Castrum peregrini, XXIV, Den Haag, 1955,
5-28.
M. HANOT, De wanorde en omwenteling op den Vlaamschen zangberg
van Prudens van Duyse. Wet. Tijd., 15° j., 9, 1955, 359-71.
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M. HANOT, Literaire kritiek in „De Argus" (Brussel 1825-1826). NTg.,
48° j., 5° afl., 1955, 276-87.
M. HANOT, Literaire teorieen en kritiek in Gentse tijdschriften tijdens
de periode 1830-tot 1850. Wet. Tijd., 15° j., 7, sept. 1955, 277-89.
M. HANOT, Literaire theorieen en kritiek in Antwerpse tijdschriften
van 1840 tot ca 1850. Zuidned. maatsch. voor Taal- en Letterk. en
Gesch., Handelingen, 1955, 100-131.
B. POLAK, De atmosfeer van het Fin-de-siecle. In : Het Fin-de-siècle in
de Nederlandse schilderkunst ; de symbolische beweging 1890-1900.
's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1955. 186 pp.
H.G.M. PRICK, Lodewijk Van Deyssel en Mr Carel Vosmaer. NTg., 48°
j. 3, 1955, 155-61.
G. SCHMOOK, Vooroefening. VMA, 1955, 1, jan., feb. 1955, 53-71.
G. SCHMOOK, Het culturele leven in Belgie, 1840-1886. In : Algemene
geschiedenis der Nederlanden, X, 393-429. Utrecht, W. De Haan, 1955.
C.F.P. STUTTERHEIM, Formele kenmerken der 19° eeuwse Nederlandse
poezie. NTg., 49° j., 1° afl., 1956, 23-29.
W. THYS, De Kroniek van P.L. Tak ; brand punt van Nederlandse
cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw. Amsterdam, Wereldbibliotheek, Gent, Secretarie der Academie, 1955. 362 pp. KVA, Reeks
VI, 73.
S.P. URI, Vlucht der verbeelding ; studies over de neo-romantiek bij
twaalf Nederlandse proza-schrijvers en -schrijfsters van de periode
1890-1920. Gron., Wolters, 1955. 256 pp.
L. wits, De eerste leerstoelen Nederlands aan onze universiteiten. Nova
et vetera, 32° j., 3, 1955, 281-91.
FIGUREN

De organist van den Dom ; 3° dr. ; met inl. en
aant. door A.A. Noudens. 's-Gravenhage, G.B. van Goor Zn., 1955.
27 pp. = Letterkunde, 1.
A. VAN DUINKERKEN [W. Asselbergs], De stichter der Dietsche Warande
Alberdingk Thijm]. DWB., 1, jan. 1955, 1-4.
J. VAN LOOY, Brieven aan Karel Alberdingk Thijm. Roep., 31° j., 4,
aug. 1955, 227-44.
H. SCHOOFS, „Onbekende" J.M. Ballings uit Tongerlo ; 'n dichtend
dorpskronijker uit de 19° eeuw. De Tijdspiegel, 10° j., 6, okt. 1955,
251-53.
J.A. ALBERDINGK THIJM,
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De Limburger J.H. Bormans als neerlandicus.
VMA, 3, mei-juni 1955, 253-290.
A. SALOMONS, Herinneringen uit den ouden tijd. IV, P.C. Boutens.
Maatst., 3° j., 1, apr. 1955, 20-28.
G. BROM, Cornelis Broere en de katholieke emancipatie. Utrecht, Het
Spectrum, 1955. 622 pp.
G.A. LINDEBOOM, De kijk van Busken Huet op Boerhave. Ts. v. Gesch.
68° j., afl. 2, 1955, 205-212.
H. DIRKX, Bijdrage tot de bibliographic van de vroege drukken van
Hendrik Conscience. De Gulden Passer, 33° j., 1-2, 1955, 42-47.
A. VAN HAGELAND, [A. Rutgeerts], Hendrik Conscience en de occulte
verschijnselen. DWB, 1, jan. 1955, 55-60
D.A. DE GRAAF, Da Costa in de lente van 1844. NTg., 48° j., 4° afl.
1955, 193.
M. GALLE, Louis Couperus en de orthodoxe critiek. Vl. Gids, 39° j.,
1, jan. 1955, 50-56.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN, Meditaties bij de herlezing van „Het lied van
Schijn en Wezen" van Frederik Van Eeden. NTg., 49° j., 1° afl., 1956,
29-39.
H.G.M. PRICK, Uit de brieven van Frans Erens aan Lodewijk Van
Deyssel (1884-1900). Roeping, 36° j., 8, dec. 1955, 491-512.
H. J. VAN DE WYER, Dr. Karel De Flou herdacht (1853-1931). K. VI.
Acad., Jaarboek 1955, 159-204.
J. DROOGMANS, Jules Frêre dichter en folklorist. De Tijdspiegel, 10° j.,
8, okt. 1955, 232-38.
P. GEYL, Fruin tussen Ranke en Macaulay. Bijdr. t. de gesch. der Ned.
IX dl., afl. 1-2, 1954, 19-32.
E. JANSSEN, Henri Bruning over Guido Gezelle. DWB, 5, juni 1955,
280-87.
A. VIAENE, De doopnaam van Guido Gezelle. Biekorf, 56° j., 1, jan.
1955, 13-19.
A. DE SCHIETERE DE LOPHEM, id., Ibid., 3, maart 1955, 85-88.
G. HERMANOWSKI, Guido Gezelle en Goethe. Het Spoor, 1° j., 3, 1955,
183-89.
A. VIAENE, Gezelle's eerste almanak ; Spokers almanak of de lacher van
Brugge 1867. Biekorf, 56° j., 11, slachtm. 1955, 291-94.
M. BRUNING, Gezelle's zwijgen. Str., 7 j., dl. 2, 11-12, aug.-sept. 1955,
437-46.
E. VAN HALL-NI JHOFF, Vier staatslieden grafologisch bekeken. [Jan
Frans Willems ; G. Groen van Prinsterer ; J.J.L. Van der Brugghen ;
J.F. VANDERHEYDEN,

101

J.R. Thorbecke]. Bijdr. t. de gesch. der Ned., dl. X, afl. 1, 1955, 1-24.
S.E.H. VAN GILSE, De figuur van Francois Haverschmidt. Arnhem, van
Loghum Slaterus, 1955. 109 pp.
E.A. SERRARENS, De dichter-predikant Francois Haverschmidt. Amsterdam, Noord-Holl. U.M., 1955. 192 pp. = Verh. der Kon. Ned. Akad.
v. Wet., afd. letterk. Tweede R., LXII, 2.
H.H. KNIPPENBERG, Adriaan van der Hoop : de Togt naar Tervueren.
NTg., 48° j., 5° afl., 1955, 287-89.
A. SALOMONS, Herinneringen uit den ouden tijd. V, J.H. Leopold.
Maatst., 3° j., 3/4 juni-juli 1955, 256-60.
ALUMNUS, Hulde aan Kamiel Looten. Notre Flandre, 4° ser., cah. 3,
1955, 18-23.
G.H. GRAVESANDE, Brieven en inedita van Jacobus Van Looy. Roep.,
31° j., 4, aug. 1955, 219.
J. VAN LOOY, Jaapje ; herdenkingsuitgave ter gelegenheid van schrijvers honderdste verjaardag, met een woord ten geleide van Dr. L.M.
Van Dis en een inleiding van dra. M.A. Jacobs. 14° dr. Leiden, A.W.
Sijthoff, 1955.
H.A. Err, Herman De Man. Roeping, 36° j., 8, dec. 1955, 486-88.
P.P. KOSTER, Herinneringen aan Adwaita. [J.A. Der Mouw]. Id., II,
ibid., 8° j., 6, feb. 1955, 113 pp.
H. REDEKER, Uit het leven van A. J. Der Mouw, De Nieuwe Stem,
10° j., 1, jan. 1955, 29-34. ID., ibid., 5 mei 1955, 265-69.
G. BROM, De oorspronkelijkheid van Multatuli. NTg., 48° j., 1955,
20-28. ID., ibid., 2, 92-99.
N. ROST, De man die Multatuli hielp aan zvereldfaam ; een tonedcongress [over Wilhelm Spohr]. Grit. Bull., 22° j., dec. 1955, 565-72.
P. SPIGT, De ballingschap van Multatuli, 1865-1868. Inl. G. Swiveling.
Laren, Schoonderbeek, [1955]. 135 pp.
G. STUIVELING, Humor, ironie en sarkasme bij Multatuli. NVT, 9° j., 2,
1955, 195-215.
J. VAN YZEREN, Een vergeten letterkundige H.J. Polak (1844-1908).
Gron., Wolters, 1955. 109 pp.
P. BRACHIN, Potgieter et la litterature suedoise. EG, 10° j., 3, juli-sept.
1955, 177-86.
E. VAN LOKHORST, Emanuel Querido herdacht. De Gids, 118° j., 5, mei
1955, 364-65.
A. QUERIDO, A. DONKER en TH. WINK, Emanuel Querido ; de mens, de
schrijver, de uitgever. Amsterdam, Querido, 1955. 110 pp.
A. RODENBACH, Vliegt de blauwvoet ! Een keur uit zijn werken verza102

meld en ingeleid door Filip De Pillecijn. Tielt, Lannoo, 1955. 98 pp.
= Vlaamse breviertjes, 3.
L. SOURIE, Albrecht Rodenbach. Brugge, Klimop, 1955. 96 pp.
Verslag over het Rodenbachcongres van het Davidsfonds ; gehouden
to Roeselare. 3-4 september 1955, z. pl.
M. VAN DEN BROUCKE, De journalist August Snieders over zichzelf. De
Vl. Gids, 39° j., 3, mrt. 1955, 176-87.
G. COLM JON, Henricus Tollens. NTg., 48° j., 4, 1955, 226-27.
M. UYLDERT, Dichterlijke strijdbaarheid ; uit het leven van Albert
Verwey. II. Amsterdam, Allert de Langhe, 1955. 317 pp.
E. VAN HALL-NI JHOFF, Vier staatslieden grafologisch bekeken. I JanFrans Willems ; G. Groen van Prinsterer ; J.J.L. Van der Brugghen,
J.R. Thorbecke/. Bijdr. voor de Gesch. der Ned., dl X, of 1. 1, 1955,
1-24.
VAN NU EN STRAKS EN DAARNA

De tijd van Van Nu en Straks. NVT, 9° j., 8, 1955, 812-18.
M.E. TRALBAUT, Curiosa. Van Nu en Straks in de Antwerpse poesje.
De Tafelr., 2° j., 98 seq.
J. DROOGMANS, Afkerigheid en afzijdigheid van de Limburgse literatoren t.ov. de literaire vernieuwing ca. 1900. De Tijdspiegel, 10° j., 2,
feb. 1955, 45-50.

A. MUSSCHE,

FIGUREN
J. DE VROYE,

Victor de Meyere, De Toerist, 34° j., 12, 16 juni 1955,

429-32.
A. DEMEDTS, Stijn Streuvels. Brussel, Elsevier, 1955. 133 pp. = Prominenten, 2.
G.H. 'S GRAVESANDE, Al pratende met Herman Teirlinck. BVN, 8° j., 6,
feb. 1955, 108-09.
P. BRACHIN, Auguste Vermeylen et le mouvement flamand. In : Etudes
de list. neerl., Groningen, 1955.
J. ROELAND VERMEER, Vermeylens betekenis. Kultuurl., 22° j., 8, okt.
1955, 605-14.
A. CLOSSET, August Vermeylen. TLT, 21° j., 1, 1955, 3-21.
D. COSTER, Herdenking van August Vermeylen. NVT, 9° j., 8, 1955,
801-11.
R. BRULEZ, 10 jaar geleden stierf August Vermeylen. BVN., 8° j., 5,
jan. 1955, 81-82.
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c.c. SPIERING, Brieven van August Vermeylen [aan enkele tachtigersj.
De Vl. Gids, 35° j., 3 mrt. 1955, 170-75.
H. TEIRLINCK, Vermeylen eenheid. NVT, 9° j., 8, 1955, 819-25.
E. WILLEKENS, en M.E. TRALBAUT, Vermeylen op de bres voor Van
Gogh. De Tafelr., 2° j., 8-9, 1955, 75-79.
M. BRAUNS, Karel van de Woestijne als taalvirtuoos. N. S., 12° j.,
1955-56, 3-11.
w. JORIS, Van de Woestijne in deshabille. De Tafelr., 2° j. 1955, 252 e.v.
P. MINDERAA, Karel Van de Woestijne's „Me-zelf voorbij ; me-zelven
tegen". De Vi. Gids, 39° j., 3, mrt 1955, 157-67.
M. VAN COPPENOLLE,. De letterkundige bundel „Werk" ; naar de briefwisseling van Karel Van de Woestijne met Victor de Meyere ; 18971899. Biekorf, 56° j., 2, feb. 1955, 39-47.
20° EEUW
TOT DE 2° WERELDOORLOG

Familiealbum ; Vlaamse auteurs schrijven over hun voorouders. Antwerpen, Ontwikkeling, 1955, 83 pp.
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31° j., 3, juli 1955, 183-85.
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BOEKBEOORDELINGEN
Een abet spel van Esmoreit, ingeleid en van aantekeningen voorzien door

Jef Notermans. Zwolle, Tjeenk Willink, 1955 (Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, uitgegeven in opdracht van de maatschappij der
Nederlandse Letterkunde to Leiden. Nr. 6).
Bepaalde scheppingen van onze mnl. literatuur hebben zich sinds hun
wederontdekking in de 19de eeuw in een onafgebroken belangstelling
mogen verheugen en werden tot in den treure heruitgegeven ; vele andere,
ook zeer belangrijke, hebben tot nu toe geen uitgever kunnen vinden. Na
de aandacht welke door Hoffmann von Fallersleben [1838], Moltzer,
Leendertz, De Maeyer en minstens zes anderen aan Esmoreit werd geschonken, kon men van de heer Notermans nog maar weinig verrassends
verwachten ; wel heeft hij zich met toewijding van zijn taak gekweten. —
Overeenkomstig het programma van deze reeks Klassieken werd de tekst
naar spelling gemoderniseerd „zonder dat de klankwaarde van de oorspronkelijke tekst werd aangetast". Wij begrijpen niet wat dit voor nut
heeft of wie men hiermee wil tegemoet komen ; en een antwoord hierop
zullen wij wel niet moeten zoeken in de symboliek van het titelvignet,
waar een Minerva (met helm en een Leidse wimpel) vertederd haar arm
legt (invicta concordia) rond een halfnaakte barbaar met knots. De lezer
die nu nemes goem (r. 270) niet begrijpt, zal ook met nu neem es goom
niet verder geholpen worden. Bovendien is deze methode wetenschappelijk
onverantwoord (b.v. met betrekking tot enclitische vormen) en moet tot
inconsequenties leiden. Waarom r. 114 mire, tegenover r. 119 miere, waar
het hs. tweemaal miere heeft ? Was er verschil in uitspraak tussen de
uitgang van Toorkien (r. 185), Secilien (r. 190, 664) (beide met trema) en
Hongerien (r. 193, 666) ? In woorden als mijn (r. 255), dijn lijf (r. 155),
zijns (gen., r. 105), (gi) zijt (r. 94) is de ij verwarrend ; wanneer deze als
modern spellingsteken moet geinterpreteerd worden, kan men toch alleen
aan een diftongische uitspraak denken ; daartegenover staan dan vormen
met i (in open lettergreep) : gi (r. 94), wizen (adj., ald.) enz. Wanneer de
konink vraagt of zekere dingen onafwendbaar zijn moet Platus volgens
de vooropgezette principes antwoorden Jaas niet Ja es (r. 82) ; het jaes
van het hs. is m.i. ook geen samentrekking van jaets (< ja des) zoals in de
aantekeningen in navloging van Verdam (Mnl. W. 3, 976) en Leendertz
wordt gezegd, maar een enclitische vorm voor ja si (t.w. deze dingen). De
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vermelde literatuur bevat menig interessant gegeven ; men verwaarloze in
dit opzicht vooral de laatste biz. niet (de lezer verwacht daar niets meer),
waar o.a. enkele artikelen over de oorsprong van Tervogant worden vermeld, alsook een betoog van Dr. Van Eeghem dat Jan Dille tot auteur
van Estnoreit uitroept.
R. LIEVENS

Guilliam Ogier, De Gramschap herdrukt, ingeleid en aangetekend door
Dr. A.A. Keersmaekers en versierd met houtsneden door Henri Van
Straten. Antwerpen. De Sikkel (voor „De Seven Sinjoren), 1955 (De toneelwerken van Guilliam Ogier, 1618-1689, van Antwerpen, III, De Gram89-138).
schap 1645, blz. LVII-LXVI
De Gramschap is het derde toneelstuk dat G. Ogier schreef ter voltooiing van de door hem opgezette reeks dichterlijk-dramatische uitbeeldingen
van De Seven Hoof t-Sonden, die in 1682 voor het eerst gezamenlijk werden
gedrukt. Het is ook het derde stuk van Ogier dat in de uitgaven van De
Seven Sinjoren zijn moderne gecommentarieerde editie krijgt. Terwijl De
Gulsigheydt en De Hooveerdigheyt vroeger reeds in Dr. W. Van Eeghem
hun bekwame uitgever haddtn gevonden, werd de bezorging van de
laatste tekst toevertrouwd aan Dr. A.A. Keersmaekers, kenner van het
zeventiende-eeuwse Antwerpse toneelleven, die zich op uitstekende wijze
van zijn taak heeft gekweten.

Dr. Keersmaekers laat zijn tekstuitgave voorafgaan van een beknopte,
maar ernstig verantwoorde inleiding, waarin hij De Gramschap in het
oeuvre en de rederijkersloopbaan van de dichter situeert, verder de inhoud
van het stuk samenvat, en er de verdiensten van in het licht stelt.
Wie Ogiers opvatting van het blijspel wil kennen, zoals hij deze in
de dramatisering van de hoofdzonden heeft toegepast, dient de passage te
herlezen uit de Voor-reden tot de zeven kluchten, waarin hij diegenen van
antwoord dient, die de zonde een weinig geschikt onderwerp voor een
blijspel achten. De dichter stelt hun de vraag „wanneer dat de sonden
beweent moeten worden ? voor, oft naer dat de Sonden geschiet syn ?" en
gaat dan verder : „het Berouw komt uyt de gedaene Sonde oft uyt het
voile toe-gheven vanden wille, tot de Sonden : maer nooyt en wort die
beweent sonder geschiet, oft dat sonde moeten de Deught genoemt worden.
Maer tot de Sonden loopt men al lacchende, singende, spelende, dansende
in alie Brootdroncken dertelheden oft quade moetwillige in-beldinge
sonder de gedachten inden Thoom van reden te willen houden, ende dat
noch selden dat het gheluck hun diene om tydt van weenen oft Berouw
te verwecken. Ghelyck vele van dese wercken belachelyck schynen te
spelen, maer al te droevigh eynden."
Ogier heeft dan in zijn kluchten de zonde in haar onmiddellijke
verschijning trachten uit te beelden en hiervoor een aantal taferelen
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uitgedacht, waarin hij de „zondaar" zijn vrije gang laat gaan. Door een
moraliserend doel geleid, heeft de dichter er minder naar gestreefd een
sluitende intrige te vinden, dan wel een aantal enigszins samenhangende
situaties, waarin het hoofdpersonage, de belichamer van een bepaalde
hoofdzonde, belachelijk kon worden gemaakt. Ook dit is het geval in
De Gramschap. Dr. Keersmaekers merkt dan ook te recht op dat we de
verdienste van het stuk niet moeten zoeken in een knappe intrige, maar
wel in de „voortreffelijke typering van die enkele personen, die we hier
eens in hun gewoondagelijks leven zien uitgetekend" en verder in de
„sprankelende taal", waarin de soms werkelijk-komische lotgevallen worden
verteld. Hier weze nog aan toegevoegd dat de dichtvorm, waarvan de
toneelschrijver zich in zijn klucht bedient, de vlotheid en raakheid van
zegging geenszins schijnt te belemmeren.
In zijn tekstuitgave heeft Dr. Keersmaekers de eerste uitgave van het
werk „getrouw" gevolgd. Een vergelijking van zijn tekst met de druk van
1682 heeft inderdaad het bewijs geleverd dat dit werk met grote preciesheid is uitgevoerd geworden. Wij noteerden slechts enkele afwijkingen,
die alle, op een na, uitsluitend op de schrijfwijze van woorden betrekking
hebben. Zo heeft de originele druk in het opschrift van de „Eerste Uytkomst" Mael-sack i.p.v. Mael sack, in vs 1 ghy-lie hier allemael i.p.v. ghylie allemael, in vs 81 alderlieffste i.p.v. alderliefste, in vs 100 dickwils
i.p.v. dikwils, in vs 421 salse i.p.v. sal se, in vs 498 Smal-backes i.p.v. Smal
backes en in vs 681 Bockx-maeckers i.p.v. Bockx maeckers.
Bij de tekstverklaring stond Dr. Keersmaekers voor geen lichte taak.
Ogiers taal is sterk dialectisch gekleurd en rijk aan volkse toespelingen
op eigentijdse toestanden en gebeurtenissen. Ook hier verdient de uitgever
alle lof. Alleen betreuren we dat Dr. Keersmaekers, die voor de moeilijkste
plaatsen uit de tekst een bevredigende oplossing heeft kunnen vinden, met
zijn aantekeningen niet wat vrijgeviger is geweest. Voor meer dan een
uitdrukking nog zou, vooral voor de niet-filoloog, een verduidelijking niet
overbodig zijn geweest. Ook mocht o.i. de draagwijdte der zintekens niet
helemaal over het hoofd gezien worden. De punctuatie in de verzen
12-13 van de Voorreden tot het stuk heeft voor de moderne lezer geen
zin meer, en een herplaatsing van de zintekens volgens het hedendaagse
gebruik had hier de gewenste opheldering kunnen brengen.
Bovenstaande opmerkingen hebben allerminst tot doel het zo verdienstelijke werk van de commentator te bevitten. Het tegendeel is waar en ten
bewijze hiervan drukken wij de oprechte wens uit dat de verdere uitgave
der spelen van Ogier in de handen van Dr. Keersmaekers spoedig haar
voltooiing moge vinden.
L. RoosE
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BOURGONDISCHE EN DIETSE WERELD
De Eeuw van Bourgondie is niet alleen in de staatkunde en de
politick van West-Europa een merkwaardig verschijnsel geweest. Ook
op verschillende terreinen van het geestesleven straalt ze vaak als een
lichtbron, die de belangstelling van velen heeft weten to boeien.
We denken in dit opzicht aan een internationale kring van geleerden, die zich voor de studie van een of ander uitzicht van deze gecompliceerde tijd verdienstelijk heeft gemaakt, in het bijzonder aan :
P. Fredericq met zijn Essai sur le Role politique et social des Ducs
de Bourgogne dans les Pays-Bas (Gand, 1875), J. Huizinga met het
beroemde Herfsttij der Middeleeuwen (Haarlem, 1919 ; Verzamelde
Werken, Haarlem, 1948 e.v. dl. III) en 0. Cartellieri met Am Hofe
der HerzOge von Burgund (Basel, 1926), die ieder op een eigen manier
een cultuurhistorisch fresco van die tijd schilderden. Het religieuze
leven werd uitvoerig getekend door E. de Moreau S.J. in l'Eglise sous
les Ducs de Bourgogne (Histoire de l'Eglise, IV, Bruxelles, 1948). De
artistieke perspectieven werden meer in het bijzonder geopend door
G. Doutrepont, La Litterature francaise a la Cour des Ducs de Bourgogne (Paris, 1901), door H. Guy, Histoire de la Poe'sie francaise au
X vie Siecle (Paris, 1910), door Paul Durrieu, La Miniature flamande
au Temps de la Cour de Bourgogne (1415-1530) (Bruxelles-Paris,
1921, 1927 2), door P. Champion, Histoire patique du x ve siecle
(Paris, 1923), door Jeanne Marix, Histoire de la Musique et des musicians a la Cour de Bourgogne sous le regne de Philippe le Bon
(Strasbourg, 1939) en door G. Troescher, Die burgundische Plastik
des ausgehenden Mittelalters (Frankfurt a.M., 1940).
Het is duidelijk dat de kwalificatie „Bourgondisch" niet alleen een
geografische of staatkundige omschrijving is, die betrekking heeft op
de bewoners of op de landen, die door de vorsten uit het beroemde
Stamhuis van Bourgondie binnen de kring van hun gezag en van hun
belangen werden gebracht. Ze is evenmin uitsluitend toepasselijk op
de artistieke uitingen die rechtstreeks in opdracht van hen, in het
licht van hun mecenaat of van hun Franse intellectualiteit ontstonden,
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zoals de muziek, de schilder- en beeldhouwkunst, de miniatuur en de
manuscriptenverluchting, de tapijtweverij of de vrij uitgebreide
franstalige letterkunde.
Ook in de literatuur van hun Dietse onderdanen treedt het „Bourgondische" element op de voorgrond. Het is niet door een scheppende
individualiteit gedragen maar het valt eigenlijk samen met de laatgotische cultuur in het algemeen.
Bij de beschrijving van deze Bourgondische sfeer lijkt het verkieslijk
niet het chronologisch verloop van de regering der hertogen te volgen.
Het is veiliger de innerlijke karaktertrekken van de werken zelf en
de geestelijke componenten van het tijdperk als criteria van samenhorigheid te beschouwen 1.
Deze tijd is bij uitstek onharmonisch, met gecompliceerde toestanden waar oud en nieuw vaak door elkaar schuiven of met moeilijk te
herkennen draden zijn verbonden. Het komt ons voor dat juist dit
onharmonische, de grove tegenstelling of het geschakeerde spel van
behoud en vernieuwing, die aan dit tijdsgewricht een eigen klank en
kleur verlenen, een der essentiele kenmerken is van de Bourgondische
tijd, en bijgevolg ook van de toenmalige Dietse letterkunde. Ten
onrechte wordt deze literatuur in het algemeen bij de „middeleeuwen"
ingelijfd. Ze dient o.i. eerder als een kentering van de „middeleeuwen"
naar de nieuwe tijden behandeld te worden.
Zoals elke belangrijke overgangsperiode zou ze, zonder daarbij de
grenslijnen al te scherp te trekken, in een afzonderlijk verband moeten
gevat worden.
Enkele algemene trekken van de Bourgondische gevoelswereld
waaruit ook Dietse letterkundigen van de 15 de en de 16de eeuw hebben
geschreven, mogen hier volgen. Zoals vaak waar het om de schets van
een sfeer gaat, waarin fijne nuancen van de geest of het gemoed
spelen, zal men het niet al te bevreemdend vinden indien het bewijzen
hier soms niets anders dan aannemelijk maken blijkt te zijn.
Twee krachten uit de middeleeuwen leven bijzonder scherp in de
Bourgondische geest : de vlucht uit de wereld en de neiging tot aardse
genieting ; antisensualisme en lichte of grove frivoliteit ; strenge
kerkelijkheid en geheel veruiterlijkte conventionele religiositeit.
Verder zien we dat stille ernst de lach der dwaasheid niet uitsluit. Er
is de schitterende weelde in de klederdracht en de ellende van de
1 Vgl. in verband hiermee : Helmut Hatzfeld, Der Geist der Spatgotik in mittelfranzosischen Literaturdenkmeilern in Idealistische Neuphilologie, Festschrift fur Karl
Vossler, Heidelberg, 1922, S. 194-206.
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kleine man, die vreest voor „pap ende broot in doude dagen". Dit is
een der schrijnendste aspecten in de worsteling van twee tijdperken :
de sociale miserie en de overdreven luxe. 0. de la Marche en
G. Chastellain beschrijven voortdurend de glans van het hof en de
toernooien, terwij1 de Bourgeois de Paris zich vertedert over de ongelukken van de eenvoudige burger en het heeft over de prijs van rapen
en peren. Er is de hypertrofie van een lange middeleeuwse overlevering
en er is vinnige erasmiaanse kritiek. De bekoorlijkheid van het menselijk lichaam bloeit er naast zijn ontluistering in de dood. Men treurt
er om het verdwijnen van aardse schoonheid en verenigt ermee de
realistische uitbeelding van ontbinding en vergaan. In deze contrastwisselingen duikt zelfs de abstracte allegorie naast de praktische
levenswijsheid der vele spreuken op.
Hoe zeer we hier in een wereld van crisis zijn, blijkt treffend uit de
mystieke verinnerlijking waarnaar b.v. Zuster Bertken in haar kluisje
to Utrecht jarenlang streefde, met het voile leven van een jonge,
krachtige stad voor zich, en uit welk gevoel zij dichtte :
Ic voele in mi een vonkelkijn...
Het roert so dic dat herte mijn...

2

waartegenover de sterke levenshonger van een soms donker-tellurische
refreinenletterkunde staat.
De Bourgondische mens is door het scherpe dualisme van de uitstervende middeleeuwen beheerst. Het heeft alles eigenlijk iets van
het conflict dat in de metafysische mens van alle tijden wordt uitgestreden. Ervaring en geloof, concretisering en abstractie, realisme en
idealisme, en in welke slagwoorden of formules men deze eeuwige
beginselen wil inkleden, liggen er vaak scherp overhoop. Dergelijke
krachtige tegenstellingen komen ongetwijfeld ook in de middeleeuwen
en later voor, maar zelden in zulk een dwingende samenhang als hier.
In het centrum van de Bourgondische cultuur leefde de wereld van
het hof, vanaf Filips de Goede tot Margaretha van Oostenrijk. Dit
hof was met goud en glans omgeven, met Franse smaak, met inzonderheid bij Filips de Goede een sterke hedonistische inslag. Het plezier
was er niet zelden de grote zaak van het leven.
Voornamelijk Filips de Goede, zijn achterkleinzoon Filips de Schone
en Keizer Maximiliaan hebben zich als kunstbeschermers bijzonder
2 Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die Lvij iaren besloten
heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke, ed. Dr. C. Catharina van de Graft in
Zwolse Drukken en Herdrukken, nr. 9 (Zwolle, 1955), blz. 108, v.v. 229/230.
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onderscheiden. Het mecenaat van deze laatste ging echter minder naar
de Bourgondische landen uit.
Het tijdvak der Bourgondische cultuur in de Nederlanden begint
rond 1420, wanneer Filips de Goede zijn residentie van Dijon naar
Brussel overbrengt. Het einde valt ongeveer honderd jaar later,
wanneer Margaretha van Oostenrijk, in 1530 in Mechelen sterft 3. Als
geestelijke heren uit hetzelfde Stamhuis treden op de voorgrond : de
bisschoppen van Utrecht : David, en in het begin van de 16 de eeuw,
Filips van Bourgondie. De bemiddelende functie, de culturele traditie,
de bijzondere levensvormen, de beschouwing van beeldende kunst en
literatuur van het Bourgondische hof, zetten zich na het afsterven
van de mannelijke lijn voort. Margaretha van Oostenrijk is de laatste
figuur, die nog in de to yer van de oude wereld leeft, maar voor de
nieuwe tijd evenmin ongevoelig blijft.
Het beeld van de letterkunde die door deze vorsten werd uitgelokt,
bemind, gesteund of eenvoudig geduld, houdt ook verband met een
probleem dat door de literatuurhistorie nog niet werd ontraadseld ;
de oorsprongen van de renaissance.
Kunnen deze Bourgondische dichters eigenlijk wel als voorlopers
van de renaissance gelden ? Zeker niet alien op dezelfde wijze, maar
meer dan hun middeleeuwse voorgangers trachten ze poezie en wetenschap te verbinden. Zonder op diepzinnige wijze de betekenis der
oudheid als inspiratiebron te begrij pen, hebben ze het antieke, het
mythologische op een bredere schaal dan de middeleeuwse dichters
aangewend. Ze streven ernaar de taal te verrijken, en, zoals we verder
zullen aantonen, beschouwen ze de poezie vaak als een vrij subtiele
combinatie van ritmen en ritmen. Zij zien er een natuurlijke muziek
in. De Pleiade neemt trouwens ook uit rederijkerskringen de gedachte
over dat de dichtkunst de zuster is van de muziek. Op een algemene
manier richten zij voor andere dichters de aandacht op de techniek
van het vers. Zij verschuiven het accent aldus naar de vorm, die een
artistieke waarde op zichzelf krijgt.
Ze hebben daarbij niet zelden iets van de handwerkman en de
kunstenaar — wat in een veel hogere orde in Leonardo da Vinci
samenwoonde — want de technische belangstelling in de artistieke
arbeid krijgt een experimenterend karakter. De vroegere middeleeuwen kenden dit experiment niet of althans veel minder. Fout was
dat ze al te weinig begrepen hebben dat kunst uitdrukking is van
3 Zie ook voor de historische achtergrond : Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
dl. III, De Late Middeleeuwen, Antwerpen-Utrecht, MCMLI.
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het schone. Ze hebben zich al te vaak op het eigenaardige en het
ingewikkelde toegelegd. Hun poetische traditie zelf wortelt eigenlijk
ook in de vorige eeuwen, althans wat rijmelarij, preciositeit en slechte
smaak betreft, die bovendien van alle tijden zijn.
In het Bourgondisch milieu groeit de kern van een poetisch ideaal
dat in de renaissance met scherpere trekken weerspiegeld staat. Tegenover de vrij grote cultus van de kunst in deze tijd, werd in de middeleeuwen minder aandacht aan de vormverzorging geschonken. Ook
het samenbrengen van verschillende kunstuitingen gebeurde vroeger
niet zo veelvuldig als hier. Jean Lemaire de Beiges knoopt relaties
aan met de schilder Jean Perreal en de beeldhouwer Michel Colombe.
Een van zijn geschriften : La Plainte du Desire (1503) stelt twee
zusters, twee nymfen voor : schilderkunst en retorica. Dit is meteen
een gelegenheid voor de auteur om zich lovend over de voornaamste
schilders en musici van zijn tijd uit te laten. In de figuur van de
handwerker-literator zien we niet zelden een toenadering tussen
verschillende artistieke vormen. Voorbeelden hiervan vinden we bij
de schilder-dichter Jan van den Dale, de (kunst- of edel) smid-dichter
Jan Smeken, de typograaf-poeet Thomas van der Noot. Naast de cultus
van de kunst treft de passie van het weten, die vaak de pedante of
indiscrete uitstalling van wetenschap is.
Het leven krijgt daarenboven meer een waarde op zichzelf en zo
is er stilaan een geestelijk klimaat aan het groeien dat niet meer zo
zeer behoort tot wat men de „middeleeuwen" noemt en reeds duidelijk
de richting van de „renaissance" ingaat.
De rederijkers treden wel eens als vrije persoonlijkheden voor hun
publiek, dat een brede, openbare kring is, waarvan ze de belangstelling willen winnen, maar hun geschriften verraden al te zelden
een persoonlijke reactie of voorkeur, meestal treden ze, op nog
middeleeuwse wijze, achter het werk terug en lijken er voornamelijk
op bedacht of het een nuttige en morele invloed zal uitoefenen.
Sterke levensvreugde, zwakke kerkelijke gezindheid, enige verering
der antieken komen er ongetwijfeld voor, maar zijn dit niet eerder
erfstukken uit de middeleeuwen ? Wat de levenslust betreft : leefde
men in de 15 de of 16 de eeuw zoveel lustiger dan in de 14de ? En wat in
dit verband te denken van de Rosenroman? Wel bracht een grotere
welstand in de Bourgondische steden een weelderiger leven en zeker
geen strengere zedelijkheid teweeg. En de geringere kerkelijkheid ? De
domme, tuchteloze priester, op wie in de Decamerone, in de Facetiae
van Poggio of in de Cent nouvelles nouvelles de scherpe gesel van de
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spot neerkomt, is reeds in de oudfranse fabliaux, in de pape uit
Reinaerts tijd en in de cluyten aan te treffen. Hij is met de slechte
ridder, de bedrogen echtgenoot, de listige vrouw een der vele typische
gestalten, zoals de vaste figuren uit de Commedia dell'arte, die als
dragers van constante gevoelens, van het onsterfelijk lachen der toehoorders begeleid, door de literatuur van alle tijden en volken
wandelen 4.
Hier raken we de betrekkelijkheid der indelingen. Zo worden de
middeleeuwen gewoonlijk gekarakteriseerd door de samenstrevende
gemeenschap en minder door de individuele persoonlijkheid. Ofschoon
in de middeleeuwen het individuele niet zelden naar voren treedt :
in Chrestien de Troyes evenzeer als in Wolfram von Eschenbach ; in
Karel en Elegast, harde strijders, die zo zeer op eigen kracht vertrouwen, in Beatrijs, die zich aan het leven overgeeft evengoed als in de
ironische en fijne mensenkenner, die achter de Reinaert-dichter schuilgaat. De sociale en economische structuur vormt niet zulk een gesloten
eenheid zoals men het vaak heeft voorgesteld. Leeft er trouwens in
de ridderlijke cultuur zelf geen sterk individualisme ? De toernooien
— reeds in de 1 l de eeuw — typeren de geisoleerde ridder, die bezield
was met het verlangen door zijn persoonlijke behendigheid en kracht
roem te verwerven. De held van de avontuurlijke „queste", van de
ridderroman, is dikwijls de alleenstaande man, die dank zij persoonlijke inspanningen en helder doorzicht, de gevaren weet te overwinnen.
Sterker dan vroeger evenwel wordt het „ik" als ervaringscentrum
in een rijke refreinenletterkunde gecultiveerd. Hier treft de ontleding
van het innerlijk leven, van de liefde, die zich uit de zgn. „eenheidscultuur" losmaakt en in sommige refreinen tot een autonome, vrije
kunst uitgroeit, die haar doel in zichzelf vindt.
In het burgerlijk milieu der Bourgondische landen kan het individuele veel vrijer dan vroeger doorbreken : de blik vestigt zich op de
nabije omgeving, op de realiteiten van het omringende stedelijke
leven. Zo profileert de figuur van Jan Smeken zich vrij scherp tegenover vele andere rederijkers. Aileen reeds in zijn Guldenvlies- en
Sneeuwgedicht weet hij met bijzondere aandacht voor allerhande
concrete bijzonderheden zijn Bourgondisch-Vlaamse stad, Brussel, uit
te beelden.
De retoricale arbeid van het vers huldigt op zichzelf reeds het
principe van het individueel prestatievermogen, dat onafhankelijk is
4 Zie b.v. Ernst Walser, Gesammelte Studien zur Geistesgeschichte der Renaissance,
Basel, 1932, S. 9.
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van geboorte of stand. Hij hoort in een samenleving waarin geld en
talent als nieuwe elementen spelen. Beide, geld en talent, ontmoeten
elkaar treffend in de vriendschappelijke relaties tussen de rijke Antwerpse koopman en bankier E. Schets en Erasmus van Rotterdam.
De vroegere aristocratische gevoelens van moed en eer staan scherp
tegenover de berekenende trek in het wezen van de burger. Naast
geld en talent speelt ook de tijd als een der nieuwe machtsmiddeien
van de burger. Het geld sticht onrust en brengt aanhoudende verandering in de wereld. Het levenstempo wordt verhoogd. In de laatgotische eeuw dringt het moderne begrip door van de tijd, die een
waarde op zichzelf heeft. Nu bemerkt men, scherper dan vroeger, dat
de tijd een element is dat eeuwig vervloeit : men tracht het vast te
houden. Vandaar, zegt A. von Martin, in zijn Soziologie der Renaissance dat, van de 14de eeuw af, in alle Italiaanse steden, de klokken
de vierentwintig uren slaan.
Door het uitvinden en het verspreiden van mooie uurwerken,
waarop ook de Bourgondische hertogen zeer gesteld waren, begint het
prozaische van het nauwkeurig tijdmeten het dagelijks leven te beheersen. Vindt men in Elckerlyc en in de Wre vander doot, met betrekking
tot het sterven, niet een bepaalde transpositie van de toen gangbaar
geworden maar niet middeleeuwse opvatting van de tijd, die schaars
en kostbaar is, dat men Been tijd mag verliezen ? Men moet „rekeninghe doen". Inzonderheid in de Wre vander doot treft het nauwgezette meten van het ene, ontstellende uur dat de mens nog overblijft,
dat plots zal afbreken wanneer het „kindeken", d.i. Jezus, op „dhorloge" slaat.
De spiegeling van de Eeuw van Bourgondie in onze literatuur omvat
werken waarin uitdrukking wordt gegeven aan tendenties, die voor
de Bourgondische geest typerend zijn. Het „Bourgondisme" vertoont
een dubbel uitzicht : het ene is middeleeuws-conservatief en het tegenbeeld ervan omvat voorklanken der renaissance, prozaromans, erasmiaanse motieven. De erasmiaanse kritiek is de scherpste reactie op
het Bourgondisch-middeleeuwse cultuurbeeld en bereikt bij ons een
hoogtepunt in refreinen en sinnespelen voorgedragen en opgevoerd
te Gent in 1539.
De twee literaire en taalkundig verschillende ontplooiingen in het
kader van Bourgondie zijn thematologisch, niettegenstaande een
zekere motievengemeenschap, anders gericht. Tot de meest geliefde
motieven in de Frans-Bourgondische literatuur behoren : het historisch verleden met Troje en Aeneas ; de verheerlijking van het Bour119

gondische Huis ; de aansporing tot een Kruistocht tegen de Turken,
met in aansluiting daarop : reisverhalen en verslagen van verkenningstochten naar het Oosten ; de inrichting en de luister van het Gulden
Vlies ; de hofstaat en de etiquette die ervan afhangen.Daarnaast treden de vaste thema's van de tijd op : de vluchtigheid
van het bestaan, een sombere gemoedsstemming door de macht van
de dood beheerst. De zelfstandigheid van de auteur, die in dienende
functie aan het hof is verbonden of ermee in losser verband staat, is
nog altijd gering.
De rechtstreekse interpenetratie tussen de Dietse en de franstalige
cultuursferen gaat niet bijzonder diep. Er zijn een aantal poetische
vertalingen van Frans-Bourgondische voorbeelden en berijmingen van
gebeurtenissen uit de Bourgondische wereld. Er bloeide een Blijde
Inkomst- en Huldigingsliteratuur der Bourgondische vorsten 5. Is er
b.v. geen verband tussen de opvoering to Brugge, in september 1449,
van het spel van de danse macabre door de schilder uit Douai, Nicaise
de Cambrai en zijn gezellen 6, dat door Filips de Goede werd bijgewoond, en... een dodendansgedicht als Vander mollenfeeste van A. de
Roovere ?
Vooral in het zich ontwikkelende Dietse proza zijn Bourgondische
ingredienten merkbaar. Het proza breidt zich ook tot andere domeinen
uit en belichaamt de niet-artistieke trek van deze complexe tijd.
Aardrijkskunde, geschiedschrijving en populaire wetenschap worden
samen met allerhande handboeken voor de school in omloop gebracht.
Stichtelijke literatuur vindt haar weg naast spannende liefderomans,
die uit de adellijke in de burgerlijke kringen terechtkomen en er een
warm onthaal vinden.
In het proza is de volzin dikwijls kloek en ritmisch ; de voorstelling
wordt realistischer, de uitdrukking scherper, aan de tekening van
plaats en karakter wordt aandacht geschonken.
Het prestige en de uitstraling van de Frans-Bourgondische cultuur
in de Nederlanden werd ongetwijfeld bevorderd door de vele schrijvers, die de hertogen aan hun hof concentreerden en door het verblijf
in de Nederlanden, inzonderheid in Brussel, van Bourgondische
auteurs. We denken hierbij niet alleen aan A. de Montgesoie of 0. de
la Marche, maar — en het wordt hier voor het eerst aangestipt — uit
de rekeningen der hertogen blijkt ook dat b.v. Michault Taillevent
5 G. Degroote, Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten, Antwerpen,
1950, inleiding.
6 Voor de opvoering, zie De Laborde, Les Ducs de Bourgogne, Preuves, I, 394.
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in verschillende steden der Zuidelijke Nederlanden heeft verbleven.
Het staat echter niet vast of hij daar contact met rederijkers heeft
gehad. Hij volgt Filips de Goede als „varlet de chambre et rhetoricien"
naar Brussel (1431), naar Leuven (1432), naar Brussel (1438-1439),
naar Gent (1446 en 1447). Niet zelden wordt er melding gemaakt van
het ereloon „24 livres" dat hij kreeg „pour defrayer" de hertog. Op
16 september 1448 was hij overleden, want de hertog had als opvolger
van „feu Michault de Taillevent" de overigens onbekende Jehan de
Ponceau de Poncelet als „varlet de chambre et rhetoricien" aangesteld 7.
De weelde en de pracht van de Zuidelijke Nederlanden hebben op
de Bourgondische auteurs indruk gemaakt. Dit blijkt uit wat Pierre
Chastellain (dit Vaillant) b.v. in zijn Temps recouvrd (1451-1453)
schrijft — het is tevens merkwaardig omdat het zijn bekendheid met
Italie verraadt — dat de oude paleizen van Rome to Brugge of Gent
treffend op hun plaats zouden zijn 8.
Er waren daarenboven contacten gegroeid — hoe sporadisch ook —
tussen Franse, Bourgondische en Vlaamse rederijkers. Meschinot is de
vriend van Chastellain en Cretin knoopt een briefwisseling met
Molinet aan en moedigt ook J. Lemaire de Beiges aan, die tenslotte
Bourgondie voor Frankrijk verlaat. A. de Montgesoie en inzonderheid
0. de la Marche wonen lange tijd in Brussel. Deze laatste treedt er
zelfs met de Vlaamse rederijkers in inniger contact en neemt aan het
literaire verenigingsleven deel ; zijn vrouw doet er aan armenzorg en
hij zelf staat er voor zijn vrijgevigheid bekend. Niet alleen in Brussel,
maar ook in Mechelen bezat hij een eigen huis.

In de Bourgondische cultuur is de samenhang tussen de literaire
uiting en het gezelschapsleven bijzonder sterk geweest. De poetische
expressie streeft naar ornament, dat in een tijd van een schitterende,
toonaangevende hofhouding als de Bourgondische enigszins tot het
decor van het gewone leven behoort. De poezie was een der passies
van de Bourgondische tijd. Dit betekent niet dat de gesloten burgerlijke sfeer reeds het type van de getormenteerde dichter oplevert of
de literator die in de poezie de bevrijding of de evasie zoekt. De
dichtkunst heerste overal : aan het hof, in de kerk, op het kasteel, bij
burgerlijke feesten en op openbare plaatsen. Evenals in de vroegere
middeleeuwen wordt het anonymaat niet zelden gehuldigd. Een idee,
eens uitgesproken, behoort spoedig tot het publieke domein en blijft
7 H. Guy, Histoire de la Poisie francaise au XVIe siecle, Paris, 1910, I, p. 285.
8 H. Guy, o.c., p. 339.
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niet zelden met het dagelijks leven zo verweven, dat het vaak een
historisch uitzicht op de tijd opent.
Zeer typerend is het groot gemak van transpositie : wat men in de
middeleeuwen zo dikwijls als naiveteit heeft geroemd, het ontbreken
van lokale kleur, van de zin voor de historisch-documentaire waarde,
wat men allegorie noemt, de voorstelling van de dood, het steekspel
met Atropos, dat alles verraadt en soepelheid van overschakeling uit
een ver verleden of uit de sfeer van de zuiverste abstractie naar de
actualiteit van die dagen en getuigt van een krachtig evocatievermogen. De geestelijke vitaliteit van de toenmalige dichter overbrugt zo gemakkelijk de noties van tijd en ruimte.
In het toneel — op enkele uitzonderingen na — wordt er weinig
aandacht aan de ontwikkeling van de karakters gewijd. Wel zijn er
gebaren, kleuren, instantanees zoals we nu zouden zeggen, in het
teken van de macht der evocatie, die de armoede aan originaliteit en
vernuftige vinding trachten te verhelen. De allegorie zelf poogt leven
te schenken aan het meest immateriele, zoals in Elckerlyc.
De Bourgondische geest lijkt ook niet gekenmerkt door een brede
visie : veel kleine nauwkeurigheid, een belangstelling als van beginners
die voornamelijk naar het aanschouwelijke en het bijzondere gaat. Zo
begrijpt men hoe, na de verbreking van de oude versvormen, de
innerlijke structuur van de prozaroman teloorgaat : de avonturen
zijn vaak als zovele kralen in vrij willekeurige orde aan een snoer
geregen, dat slechts als de draad van de tijd het eerste met het laatste
verbindt. Van een interne evolutie als in de oude ridderroman, van
b.v. de geleidelijke zuivering van Parcival of de fataal naderende
schuld van Tristan en Isolde is niet veel te merken.
De nieuwe klasse, de burgerij, die in de Dietse landen haar definitieve vorm nog niet heeft gevonden, wordt licht de erfgename der
aristocratie, die haar karakteristieke vorm aan het verliezen is. Deze
verdwijnt evenmin plotseling en spoorloos uit het geestesleven als
zovele andere verschijnselen. Zo kan het grillige vormenspel der
Bourgondische hofdichters, dat in de tweede helft der 15 de eeuw steeds
meer in vernuftige klinklank ontaardt, in zekere opzichten het vaak
bedenkelijk gezonken erfgoed der stedelijke rederijkerskamers worden.
Hoe zeer de Bourgondische ridderwereld hen moet geboeid hebben,
blijkt al uit de vertalingen door J. Pertcheval en Th. van der Noot
van 0. de la Marche. Is het ook in dit verband soms een der functies
van de Bourgondische cultuur dat zij het adellijke tot het burgerlijke
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voert, dat ze bemiddelt tussen het aristocratisch verleden en de burgerlijke toekomst
Tussen de hertogen zelf en de Zuidnederlandse steden is er meer
dan een scherpe tegenstelling. Ze verdiepen zich, zoals Filips de Goede
en vooral Karel de Stoute, in een romantisch verdroomd ridderwezen,
dat een vervlogen tijd wil vasthouden, terwip in hun Dietse steden
economische en sociale schokken, opstanden van het proletariaat, van
kleine handwerkers en gilden, gepaard met de voortschrijdende
burgerlijke emancipatie een klimaat van onrust bestendigen. In
diezelfde steden vloeien de bronnen van het kapitaal, grote handelsinstellingen worden opgericht, internationale betrekkingen groeien
en leggen de grondslagen van een uitgebreide geldeconomie.
Zonder dat men treffende overeenkomsten met de levensstijl der
hofaristocratie kan aanwijzen, ziet men de Bourgondische macht als
de achtergrond, als de onmisbare politieke en sociale omlijsting. Het
goede in de Bourgondische literatuur der Nederlanden danken we
echter in de eerste plaats aan de gezonde krachten van ons yolk, veel
minder of helemaal niet aan de toenmalige leidende figuren. Soms is
er wel een duidelijk merkbare flits van hertogelijke bescherming van
de Dietse letterkunde als onder Filips de Schone. Waar dergelijke
belangstelling doorgaans schijnt to ontbreken, hebben ze deze letterkunde, zoals gezegd, wel getolereerd.
Deze tijd, in de hogere kringen zo glanzend en rijk, maar die in
vele opzichten zonder diepe intellectualiteit leefde, die zo dikwijls
door harde strijd werd verontrust, hechtte zich aan alles wat maar
enige vergetelheid en soms schamele vreugde kon schenken. De werkelijkheid vergeten, het wonder van de droom ervaren, zijn van die
dingen die ook de Bourgondische mens aan de literatuur heeft
gevraagd. In dit verband moet men maar even de boekjes van de
ontluikende typografie in de Bourgondische Nederlanden nagaan. Ze
zijn niet zelden in fraaie, gotische letter gedrukt, maar de titel wordt
al eens naar de nieuwe mode weergegeven. De titelpagina is vaak met
kolommetjes, met guirlanden, met vruchten, met schelpen of met
gevleugelde cupido's versierd. Ze zijn soms verlucht met een eenvoudige illustratie, die nu eens strakke, dan weer tere trekken vertoont.
De rederijker heeft het dikwijls over het verdrijven van „melancholye",
terwijl de artistocratische moeheid reeds eerder een treffende expressie
vond in het mooie vers van Charles d'Orleans :
je suis celluy au cueur vestu de noir.
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Het is altijd moeilijk de vroegere verbeeldingsvormen te reconstrueren : de levende realiteit van de ene eeuw wordt vlug voor de
volgende een soort van museumstuk. Zo is het niet altijd gemakkelijk
en vaak bepaald onmogelijk ons in te leven in de artistieke procede's
door de rederijkers gebruikt. Hun allegorie, hun mythologie, het
vermengen van de antieke en de christelijke sfeer : wat ons gemaniereerd of een zuiver ornament lijkt kan bij hen wel eens rijk aan
innerlijke substantie geweest zijn.
Deze schrijvers, die zovele jaren het literaire landschap in de
Bourgondische landen hebben beheerst, hadden tegelijk en in vele
gevallen iets van de geschiedkundige, de redenaar en de dichter. Door
een zelfde conceptie van de poezie vertoont de literaire fysionomie
van geheel hun beweging een vrij grote eenvormigheid.
Sedert de encyclopedie van Martianus Capella De nuptiis Philologiae et Mercurii (vijfde eeuw van onze tijdrekening) was het een
veel verspreide gedachte dat de poezie van de retorica deel uitmaakte.
Om haar te onderscheiden van de eigenlijke retorica, de kunst van het
spreken in proza, werd deze als seconde rhetorique, aangeduid. Men
noemde rhetorique, rhaoricien, rhetoriqueur elke man, die in het
kunstig hanteren van het woord bedreven was. Deschamps noemt
Guillaume de Machaut in een ballade op diens afsterven (1377) „le
noble rhetorique".
In de Bourgondische landen werd het woord rhetorique de gebruikelijke naam voor poezie, zelfs voor letterkunde in het algemeen.
Retorica was het resultaat en de toepassing van de lessen in de
grammatica en de logica.
Eigenlijk schreef J. Boendale reeds dat dichten niet kan geleerd
worden, maar dat leken, die de „gramarie" niet kennen, er toch niet
in kunnen slagen. Eust. Deschamps (l'art de dictier) had ook contacten
met de muziek gezocht. Werd ook A. De Roovere niet „den edelen
rethorizijn ende musichien" genoemd ? Hierin ziet men een bevestiging van het verband dat in de middeleeuwen en later tussen muziek
en poezie bestond. Reeds in de 12de en de 13de eeuw brachten de
jongleurs gedichten met instrumentale begeleiding ten gehore. Er is
in dit opzicht tussen de kunst der jongleurs en die van de rederijkers
of de renaissance geen onderbreking der continuiteit geweest.
Mariken van Nieumeghen nuanceert de conste nog anders waar ze
zegt dat die vanzelf in ons moet werkzaam worden. Molinet ziet in de
dicht- en rijmgebruiken vormen van welsprekendheid, die men zich
uit lessen en voorbeelden dient eigen te maken. Deze beschouwings124

wijze gaat verder bij M. de Casteleyn en schakelt zich in een wereld
in, die zich richt op het motorische, op arbeid en presteren, het
voortbrengen van kunst, van wetenschap.
De Casteleyn brengt in zijn beroemde Gonste eruditie, pedagogie
en een soort levensmoraal samen. Hij geeft dat alles in een overvloedige en glinsterende uitstalling van woorden en klanken. Het is
Bourgondische praal en humanistische wijsheid. Retorica beweegt
zich ook in humanistisch randgebied en is bovendien op haar manier,
het levende equivalent van Erasmus' bonae litterae. Haar zorg voor
het formele loopt parallel met de vormbeheersing van de Rotterdammer, al is het dan ook minder fijnbegrepen dan bij deze laatste.
Dr. F. Kossmann merkt hierbij zelfs op dat we bij De Casteleyn
volkomen in diezelfde wereld zijn en het geen toeval is dat de rederijkers van de eerste helft der 16de eeuw overwegend Erasmianen
waren 9 . Retorica is de werkelijke wellevenskunst. Zou men deze
rhetorijcke daarenboven niet een burgerlijk humanisme kunnen
noemen dat op eigen bodem staat, naast het latiniserende humanisme
van de vrije en internationaal-georienteerde geletterden
Er waren echter niet minder dwingende redenen voor het optreden
van deze rederijkers in de Erasmiaanse lichtkring. De voornaamste
was Erasmus' veelzijdige kritiek op bepaalde aspecten van het Bourgondisch-middeleeuwse cultuurbeeld. Het spreekt vanzelf dat ook de
reformatie zich bier laat gelden, ofschoon haar invloed in het verder
verloop der 16de eeuw krachtiger zal zijn. De hervorming is overigens
geen typisch Bourgondisch verschijnsel. Hoewel dit tijdperk ook bij
ons kiemen van de hervorming in zich droeg, hoort deze toch minder
tot de bijzondere psychologie van de wereld van Bourgondie, maar
dringt er van buiten uit binnen. Bourgondie onderstelt niet de schepping van een religiositeit, die breekt met de middeleeuwse kerk zoals
dat met de reformatie het geval was. Het erasmianisme, ongetwijfeld
door Europese bronnen gevoed, en verder evoluerend op Europees
plan, wortelt vrij diep in de Bourgondische gespletenheid, het sticht
geen nieuw christendom maar wil het oude innerlijk verbeteren.
De Casteleyn vertoont ongetwijfeld raakpunten met Molinet — de
enige autoriteit, die hij enkele malen met name noemt — maar ook
met de humanisten. In zijn wezen harmonieren in zekere zin de
tegengestelde trekken van de tijd. In zijn levenswijze heeft hij boven9 Over enige vaktermen en begrippen bij Molinet en de Casteleyn in Tijdschr. Nederl.
Taal- en Letterk., 1952, biz. 173.
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dien iets van de loszinnigheid die de Bourgondische tijd kenmerkte :
protonotarius, kende hij de liefde ook anders dan uit de boeken.
Deze kunst der Diets-Bourgondische landen was een publieke
aangelegenheid van de stad, waarin de burgerij meeleefde. De artistieke belangstelling was geen voorrecht van kunstzinnig gevormde
sociale groepen maar leefde in de brede kringen der burgers. Men
voelde als het ware dat iets van de roem van een kunstwerk op het
gehele yolk afstraalde. Dergelijke kunst kon een niet zeer kritisch en
een in artistiek opzicht licht ontroerbaar publiek democratisch laten
meevoelen, al was de politieke realiteit, door de vorsten geschapen,
alleen in schijn democratisch.
Waar de staatkundige invloed van Bourgondie zo krachtig is geweest,
had men een sterkere inwerking op de Nederlandse letterkunde
kunnen verwachten. Maar er zijn al to grote verschillen : in de FransBourgondische letterkunde leven het hof en de vorst in het centrum
van de artistieke activiteit. Als uiting van de stadscultuur is de Dietse
retoricale kunst geheel anders georienteerd : ze is de literatuur van
de gewone man, d.i. voortgebracht door en bestemd voor de gemiddelde burger. Zijn werk rondt met populaire toets de Bourgondische
letterkunde af.
Het bewind der hertogen trekt daarenboven uit andere gewesten
kunstenaars naar Vlaanderen en Brabant, die daar een leidende rol
vervulleft. Sommigen komen uit de grensgebieden der Nederlanden :
de Van Eycks (Limburg), Rogier van der Weyden en de grote musici,
Dufay en Binchois, worden aan de Franse grens, in Doornik, gevormd.
Uit de Noordelijke Nederlanden komen ze uit stille stadjes, waar de
faam der zuidelijke weelde is doorgedrongen : Dirk Bouts, en wellicht
Claus Sluter uit Haarlem, Hugo van der Goes waarschijnlijk uit de
Zeeuwse stad waarnaar hij genoemd is, Gerard David uit Oudewater.
G. Chastellain kwam misschien uit Aalst of omgeving en Jean Lemaire
uit Beiges, thans Bavay in Henegouwen. Hier zien we dat de aanvankelijk uitsluitend Franse cultuur van Bourgondie, onder invloed
van het Dietse milieu dat haar toch ook voedt, steeds meer Nederlandse elementen in zich opneemt ; dat haar aristocratisch karakter
aan de toenemende instroming van burgerlijke krachten niet ontkomt.
De dichtkunst bekleedt in het toenmalige geestelijke en sociale leven
zulk een vooraanstaande plaats, dat de ontwikkeling ervan in verschillende landen verwante trekken en opvallende parallellismen vertoont.
De Italiaanse lyrische poezie was toen overgegaan in de handen van
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burgerlijke groepen die zich laudesi noemden. Hieraan herinnert ook
de Franse poezie, die in de puys ontstond. In Noord-Frankrijk traden
de rhetoriciens op, met wie de Nederlandse rederijkers rechtstreeks
verband houden. Gelijkaardige versificatoren zien we in de Duitse
Meistersinger. De bewegingen in Frankrijk die wellicht een model
leverden voor de rederijkers der Nederlanden, en die in Duitsland,
zijn opvallend gelijk in organisatie en poetische opvatting. Beide
stromingen worden door de burgerij gedragen, die geloofde dat kunst
kan aangeleerd worden. Vandaar dat ze poetica's samenstelden : b.v.
M. de Castelein, De Const van Rhetoriken (Gent, 1555) en Adam
Puschman, Griindlicher Bericht des deutschen Meistergesangs (GOT.litz, 1571).
De gelijkenis in organisatie — het weze even opgemerkt — tussen
rederijkers en Meistersinger laat evenwel geen nauwe betrekkingen
tussen beide groepen vermoeden, maar wijst eerder op een parallelle
ontwikkeling in gelijkaardige sociale en economische omstandigheden.
Hun stip vertoont overeenkomsten : een zelfde voorkeur voor „die
geblumte Rede", die met haar karakteristieke woordenschat, in zekere
opzichten, aan de eufuistische en manieristische tendenties herinnert.
Nieuwe samenstellingen en afleidingen, gesubstantiveerde infinitieven, vreemde woorden worden zeer dikwijls in rijmpositie aangewend om het vers op to luisteren ; tussenzinnen worden ingevoegd,
synoniemen worden opgestapeld ; uitdrukkingen en zinnen worden in
parallellie gebracht, enz. Er zijn echter diepe verschillen en rederijkers
noch Meistersinger hebben werk van blijvende esthetische waarde
voortgebracht 10. Ze verbonden wel oude wijsheid met de klank van
de nieuwe tijd.
Het Bourgondische geestescomplex moge naar binnen vele schakeringen vertonen, het opent nog ruimere, zelfs internationale perspectieven, niet alleen de vrij gemakkelijke en de eerder vage van de
parallellie, maar de meer concrete o.m. in een figuur als Maximiliaan I
(1459-1519). Deze vorst verdient ook in literair opzicht zijn bijnaam
„de laatste Ridder op de Troon". Progressistisch mecenas van de
Weense humanisten, was hij tevens een romantische geest en bovendien doordrenkt met het dualisme van deze overgangstijd. Hij ontwierp
zelf het omvangrijke epos Teuerdank en stelde het gedeeltelijk zelf
samen. Het is een poetische schildering van Maximiliaan, die Maria
10 Vgl. Archer Taylor, The literary History of Meistergesang, New York-London, 1937,
o.m. p. 13-15.
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van Bourgondie als bruid tracht te winnen. Maximiliaan was er van
overtuigd als heerser een goddelijke zending te vervullen. Hij hield
van religieuze uiteenzettingen en zag in de sterren de openbaarders
van de goddelijke wil. Veel van dit christelijk en... astrologisch geloof
is in het gedicht Teuerdank overgegaan. Maximiliaan verzon niet
minder dan tachtig avonturen en de handschriften die van het stuk
bestaan, tonen aan hoe hij zich de uitvoering ervan voorstelde. De
allegorisch-symbolische inkleding, de bewogen tochten van de hoofse
ridder, Teuerdank, gaan wellicht op Le Chevalier De.libeye. van O. de
la Marche terug. N a de vele moeilijkheden van innerlijke en uiterlijke
vormgeving die de bewerkers, Maximiliaans kapelaan en secretaris,
moesten overwinnen, verscheen het gedicht in 1517, in een zeer fraaie
editie. Het kende verschillende uitgaven en zelfs latere bewerkingen,
want doorheen de confessionele twisten bleef het als dichterlijke
belijdenis belangstellende lezers vinden.
De Bourgondische motieven kenden een nog bredere verspreiding
blijkens het ander gedicht van 0. de la Marche : Le Triumphe et le
Parement des Dames — waarvan de Brusselse typograaf en rederijker,
Thomas van der Noot, een Dietse vertaling had samengesteld — dat
in de Schotse letterkunde der 16de eeuw werd nagevolgd. De dichter
Henryson ontleende voor zijn The Garmont of Gude Ladeis de
centrale gedachte aan Le Triumphe et le Parement van 0. de la
Marche. Hij heeft deze overigens met smaak en inzicht in tien korte
strofen uitgewerkt n.
In haar Franse uitingen vertoont de Bourgondische letterkunde een
zelfde curve als de politick. Naarmate ze vordert, krijgt ze een eigen
fysionomie, verliest ze haar Parijse oorsprong. Begonnen met Christine
de Pisan en Eust. Deschamps eindigt ze met G. Chastellain en
J. Lemaire de Belges die van Belgic zijn.
Deze laatste twee symboliseren bovendien de divergerende strevingen der Bourgondische letteren : Chastellain, de behoudsgezinde en
Jean Lemaire de nieuwe. Deze tendenties vinden we bij ons in merkwaardig „gebroken" figuren als Jan van den Dale en M. de Casteleyn
terug, die elk op een eigen manier, middeleeuwse en humanistische
kernen in hun werk verbinden.
Ofschoon G. Chastellain zich „Mal Francois" noemt, toch blijkt het
dat het Diets zijn moedertaal is geweest. Doorheen het Frans heeft zijn
11 Vgl. hieromtrent W. Stammler, Von der Mystik zum Barok 1040-1600, Stuttgart,
1927.
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Vlaams temperament zich niet verloochend. Hij zelf stelt met een
ietwat zonderling welgevallen zijn Vlaamse eigenschappen van grove
landelijkheid in het licht. Hij spreekt van „sa brute langue", hij noemt
zich „homme flandrin, homme de palus bestiaux, ygnorant,... gras de
bouche et de palat et tout enfangie d'autres povretes corporelles a la
nature de la terre". Wellicht is de zware gang van zijn opgesierd
proza, zijn plechtstatige „grandiloquence" aan die volksaard te wijten.
Hij beet bij een tijdgenoot terecht : „cette grosse cloche si haut
sonnant". Maar uit zijn Vlaamse aanleg vloeit ongetwijfeld niet
minder het scherp geziene, de bonte kleurigheid voort. Zijn waarneming en levendig realisme verdrinken niet zelden in de vloed van
een al te fraai aangeklede fraseologie. Bij hem is de versmelting van
de pronkende Bourgondische hofstijl en zijn Vlaamse geest die plots
in het verhaal in directe, beeldende kracht doorbreekt bijzonder merkwaardig. Zo getuigt zijn geschreven portret van Filips de Goede niet
alleen van psychisch inzicht maar ook van een rake onmiddellijkheid.
„Chroniqueur de Monseigneur" met novellistische begaafdheid, heeft
hij spannende momenten uit het leven van zijn meester en van zijn
tijd vastgelegd. Zo schreef hij het verhaal van een hooglopende twist,
die in het begin van 1457 te Brussel tussen de hertog en diens zoon,
Karel, ontstond. Hij omringt dit voorval met al de scherpe bijzonderheden die het een diepere achtergrond verlenen 12 . Zijn zintuigelijke
gevoeligheid treft vaak in nog andere gedeelten van zijn werk. Zo
o.m. in de tekening van de nachtelijke twist van het Friese gezantschap
in Den Haag met de Bourgondische edelen, die zij in hun nachtrust
storen door op de bovenkamer op klompen krijgertje te spelen. De
uiterlijke detaillering toont aan hoe de schrijver de dingen werkelijk
ziet.
Een geheel andere geest was Jean Lemaire de Belges 13, die .door zijn
zwervend, onrustig leven vaak in de schaduw der groten van zijn tijd,
aan Erasmus herinnert. In 1473 te Beiges, nu Bavay in Henegouwen
geboren, is hij een verschijning van onze bodem. Neef van de Bourgondische historiograaf en poeet, Jean Molinet, begon hij als diens
volgeling, studeerde daarna aan de Sorbonne, waarvan hij zelf getuigt:
„mere et maistresse souveraine des estudes de tout le monde" (Illustrations, I, XVI). Hij verbleef lange tijd in Vlaamse centra en aan het
hof te Mechelen. Zijn activiteit als dichter, geschied- en pamflet12 J. Huizinga, Verzamelde Werken, III, blz. 355-56
13 G. Doutrepont, Jean Lemaire de Beiges et la Renaissance, Bruxelles, 1934.
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schrijver, godgeleerde en tevens van bouwondernemer en zakenman
heeft jets van de veelzijdige renaissancemens. Hij onderhield daarenboven betrekkingen met verschillende kunstenaars, schilders en beeldhouwers. Met de uitingen der renaissance geraakte hij te Lyon en
vooral in Italie vertrouwd.
Door aanleg en vorming is hij nog geen universele mens, maar hij
streeft er naar het te worden. Zijn artistiek belangstellingsveld omvat
de letteren niet alleen, en hij verdiept zich ook in de muziek, de
architectuur en de schilderkunst. Hij mengt zich in politieke en religieuze twisten en manifesteert daarbij een geestelijke onafhankelijkheid, die Erasmus niet helemaal onwaardig is.
Zijn oeuvre omvat een twintigtal werken in verzen, in proza of in
de vermenging van beide. Met zijn merkwaardigste productie, de drie
boeken in poetisch proza Les Illustrations de Gaule et singularitez de
Troye (1510-1513) hoopt hij voor het nageslacht te blijven leven. Op
de ernstigste wijze laat hij er onze nationale geschiedenis op Trojaanse
oorsprongen teruggaan.
Zijn werk weerspiegelt typisch retoricale trekken : hij gebruikt
dromen, allegorieen, symbolen ; hij weet evenmin als de rederijkers
de klassieke literatuur naar juiste waarde te schatten ; hij bezit hun
sterk evocatievermogen : hij ziet de oudheid in de gebruiken, de zeden,
de kleuren en de mode van de aanvang der 16 de eeuw. Er is bij hem
als bij de humanisten de zonderlinge vermenging van antieke mythologie en christendom. Waar de rederijkers, reeds blijkens hun ingewikkelde klank- en rijmcombinaties, de poezie niet zelden als een
muziek opvatten — wat ze trouwens enigszins met gelijktijdig of wat
later optredende groepen van dichters als de Italiaanse laudesi en de
Duitse Meistersinger gemeen hebben — gaat hij er toe over deze
opvatting uitdrukkelijk te formuleren : „Rhetorique et musique sont
une meme chose". In dit opzicht zijn bijzonder kenschetsend : de
menigvuldige alliteraties, zijn zoeken naar rimes rares, zijn experimenteren met ingewikkelde rijmen als rimes batelees, couronnees
et equivoquees. Hij hanteert zelfs geritmeerd en berijmd proza. Maar
daarnaast wendt hij ook nieuwe elementen aan : verschillende stukken
omringt hij werkelijk met een antiek kader. Soms doet hij dit op
voortreffelijk-speelse wijze en blijft b.v. zijn eerste Epistre de l'Amant
verd niet ver beneden gelijkaardige gracieuze badinage van Ovidius
(Amor, II, III). Ofschoon hij geen dieper inzicht in de klassieke
auteurs heeft, kent hij Homerus veel beter dan de rederijkers, zoals
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blijkt uit zijn beschrijving van het gevecht tussen Paris en Menelaus
(Illustrations, II, XVI-XVII).
Italie heeft zijn esthetische zin ontwikkeld. Hij beschouwt het als
een eer dat hij de Franse sensibiliteit heeft helpen inwijden in „le
bon Petrarque, en amours le vrai maistre". Wanneer we zijn gevoeligheid voor de charmes van de vrouw zien, zoals b.v. in de sensuele
tekening van de lichamelijke bevalligheid van Venus (Illustrations,
XXX, XXXIII), dan kunnen we best begrijpen dat du Bellay en
Marot hem als een voorloper hebben begroet. Ook de erotische refreinenlyriek der Bourgondisch-Nederlandse rederijkers lijkt hiermee
verwant. Hij staat echter heel wat verder op de weg naar de renaissance. Hij levert een merkwaardige inspanning om zich uit het retorisch formisme los te werken. Het naar ons gevoel pedant zoeken naar
nieuwe vormen in vers, rijm en strofe verraadt op zichzelf al, in
afzonderlijke bijzonderheden, de wil om de gotiek te overwinnen.
Door de Bourgondische literatuur, in haar Franse en Dietse uitzichten, gaan gelijkaardige krachten van behoud en vernieuwing.
St.-Agatha-Berchem, Brussel

GILBERT DEGROOTE
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CRITISCHE BESCHOUWINGEN
OVER ENKELE
LITERAIRHISTORISCHE BEGRIPPEN*
Was het, in het begin van deze eeuw, nog een vaste gewoonte de
wetenschappelijke studie der literaire kunstwerken volgens een literairhistorische methodiek aan te vatten, sinds enkele decennia is
twijfel gerezen aan de betekenis, en zelfs aan de geldigheid der literatuurgeschiedenis.
Met zo grote heftigheid heeft men deze werkwijze van alle kanten
aangevallen, met zo duidelijk welgevallen soms op de betrekkelijke
waarde van de door haar gebruikte begrippen gewezen, dat het al te
gemakkelijk en zelfs goedkoop kan schijnen, hier nogmaals op terug
te komen. Aangezien er echter, sinds de polemiek uit de twintiger
jaren, al weer een zekere tijd verlopen is en men wellicht heden ten
dage door de grotere afstand ten opzichte van het onderwerp in een
gunstiger situatie verkeert om het probleem te beoordelen dan vroeger
het geval was, kan het wederom aan de orde gesteld worden. Daar
komt nog bij, dat een ieder, die zich met literatuur bezig houdt,
genoodzaakt is zich zo niet voortdurend, dan toch met grote regelmaat,
vragen van methodische aard te stellen. Tenslotte zij nog opgemerkt,
dat het historische denken heden ten dage zeer natuurlijk en vrijwel
onvermijdelijk is geworden en tot ons wezen is gaan behoren, zodat
wij ongetwijfeld verplicht zijn na te gaan hoe historische en onhistorische (of zelfs anti-historische !) methoden der literatuurbeoefening
elkaar toch doordringen. Dat het historische denken (en dus ook het
literairhistorische) ons vrijwel natuurlijk afgaat, zou reeds uit het
voorafgaande kunnen blijken. Ik verwacht namelijk, dat niemand
getwijfeld zal hebben aan mijn opmerking, dat het tegenwoordig
gemakkelijker zal vallen de polemiek over de functie der literatuurgeschiedenis te beoordelen, omdat de afstand groter is. Maar het
* Mededeling in de Sectie Romaanse Filologie, op het 24 ste Nederlands Filologencongres te Amsterdam, 5-6 april 1956.
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begrip „afstand" is zelf reeds een resultaat van historisch denken en,
als met het nauwkeuriger gaat beschouwen, in het geheel niet zo
simpel en eenvoudig aanvaardbaar, als het op het eerste gezicht schijnt.
Dat het oorspronkelijke ruimtelijke gebruik van het woord „afstand"
in de literatuurgeschiedenis nauwelijks een rol speelt, behoeft niet
met nadruk gezegd te worden evenmin, dat het vrijwel altijd in
tijdelijke betekenis gehanteerd wordt. Daarentegen lijkt het wel
gewenst er voortdurend opnieuw de aandacht op te vestigen, dat een
dergelijk overdrachtelijk gebruik moeilijkheden en gevaren meebrengt, die men zich altijd bewust moet blijven. In 1889 reeds zei
H. Bergson : ,,...nous pensons le plus souvent dans l'espace. En d'autres
termes, le langage exige que nous etablissions entre nos idees les mémes
distinctions nettes et precises, la meme discontinuite qu'entre les
objets materiels. Cette assimilation est utile dans la vie pratique, et
necessaire dans la plupart des sciences." Desondanks, zo gaat hij voort,
kan men zich afvragen of de onoverkomelijke moeilijkheden van
sommige wijsgerige problemen, niet juist hierin hun oorsprong yinden. Zou deze „traduction illegitime de l'inetendu en etendu, de la
qualite en quantite" niet juist de contradicties, waarmede wij te kampen hebben, kunnen veroorzaken ? 1 Worden wij door deze woorden
in het algemeen reeds tot voorzichtigheid gedwongen, bij een taalgebruik dat onvermijdelijk ruimtelijk is, het begrip „afstand" dat
ruimte veronderstelt maar door de literatuurhistorici vrijwel altijd
op tijd betrokken wordt, noodzaakt tot nog grotere behoedzaamheid
en fijnere nuancering, als men niet onmiddellijk in een „traduction
illegitime" wil vervallen.
Is het trouwens nodig dergelijke voorzorgsmaatregelen te nemen
waar het gaat om een begrip, dat zo veel en zo gemakkelijk wordt
gebruikt ? Iedereen weet immers wat bedoeld wordt. De literatuurhistoricus dient een zekere afstand ten opzichte van zijn onderwerp
te handhaven, wil hij dit in zijn gehele omvang en met de gewenste
objectiviteit overzien. En deze afstand wordt het eenvoudigst bereikt,
zo meent men, door haar gelijk te stellen met afstand in de tijd.
Uiteraard sluit deze opvatting in het geheel niet in, dat indien alle verdere omstandigheden gelijk zijn, een schrijver uit de XV e eeuw gemakkelijker te bestuderen is dan de preciositeit van de XVII e eeuw, omdat
de afstand groter is. Zonder het met zo veel woorden te zeggen wordt
in het begrip „afstand" eigenlijk alleen maar een tegenstelling aan1 Henri Bergson, Essai sur les donndes irnmediates de la conscience, 1889, p. VII.
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vaard tussen het literaire verleden en bloc, dat te bestuderen is, en
het heden waartoe men geen afstand heeft, en dat dus ook moeilijk
wetenschappelijk onderzocht kan worden. De argumenten, die tegen
de wetenschappelijke bestudering van recente auteurs worden aangevoerd, zijn in het algemeen vrij sterk. De documentatie, die over
hen bestaat, is onvoldoende critisch geschift ; hun werkzaamheid is
veelal nog niet voltooid enz. Maar vooral hoort men, dat hun werk
te dicht bij ons staat (hetgeen niets anders betekent, dan dat de
afstand nog niet groot genoeg is), en dat wij te zeer betrokken zijn bij
de door hen gestelde problemen om deze rustig en weloverwogen te
kunnen beoordelen. Op zichzelf moge dit alles volkomen juist zijn,
er staat tegenover dat de resultaten der verschillende literatuurhistorici
en critici, ten aanzien van schrijvers uit het verleden onderling, evenmin gelijk zijn. Zeker, de beschrijving van het milieu van Andre
Breton of Andre Malraux' denkbeelden is in hoge mate afhankelijk
van degene, die zich met hen bezig houdt en dus, zoals men pleegt te
zeggen, subjectief gekleurd. Maar is men zo bijzonder eensgezind
betreffende de jansenistische invloeden op Racine of het hermetisme
van Nerval, die toch beiden tot het verleden behoren, en tot wie wij
de vereiste afstand bezitten ? Op dit punt gekomen is het onvermijdelijk geworden te vragen naar de betekenis van het woord
„verleden" in de literatuurgeschiedenis.
Ook al zal men mij wellicht verwij ten de zin der gewoonste en
gebruikelijkste begrippen problematisch te achten, ik moet toegeven
dat het woord literair verleden, waardoor de afstand eerst mogelijk
wordt, mij niet volkomen duidelijk is. In een artikel van Les Temps
modernes, dat een aantal werken behandelt waarin de politiek van
Vichy verdedigd wordt, merkt Jean Pouillon op : ,,...le recul historique ne depend pas simplement du temps ecoule, it depend aussi et
surtout du rapport du present au passe. Si la passé pese encore sur le
present, si les positions qui furent prises determinent encore, filt-ce
longtemps aprês, celles qui sont prises, alors it n'y a pas de recul, le
passe, aussi passé soit-il, fait encore partie du present" 2. Wat bier van
het historisch verleden in het algemeen gezegd wordt, is in nog
sterkere mate waar voor het literair verleden. Er is in de literatuur
geen radicale tegenstelling, geen discontinuiteit, tussen heden en
verleden. Heeft men bij voorbeeld het recht te zeggen, dat Nerval
2

Jean Pouillon, 0ffres de collaboration in Les Temps Modernes, III, 33, juin 1948,

p. 2267.
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tot het verleden behoort ? Is het toeval, dat hij juist, door en na het
surrealisme, in het middelpunt der belangstelling is komen te staan ?
Heeft de herontdekking van Jean de Sponde en andere barokke
dichters uit het einde der XVI e en het begin van de XVIIe eeuw, niets
uit te staan met de huidige situatie ? Maar als dit het geval is, kan men
moeilijk volhouden, dat de literatuurhistoricus nog altijd afstand kan
behouden ten aanzien van deze dichters, dat hij niet persoonlijk
betrokken is bij hun werk. De fundamentele fout, die altijd doordringt
in het gebruik van het begrip „afstand" is, dat men deze altijd naar
historische denktrant met afstand in de tijd heeft geidentificeerd,
terwiji alleen een psychische afstand bedoeld kan zijn. En deze psychologische afstand heeft op haar beurt, weinig te maken met afstand in
de tijd. Van iedere literatuurhistoricus wordt terecht geeist, dat hij
zich inwerkt in de tijd, die hij bestudeert. Maar dit houdt in, dat deze
tijd een soort van heden voor hem wordt, dat de literaire, sociale,
religieuze en andere twistpunten, die men lang vergeten was en die
tot het verleden schenen te behoren, voor hem juist weer actuele, dat
wil zeggen daadwerkelijke kracht herkrijgen, en dat hij daarbij onvermijdelijk betrokken raakt. Zo wordt de afstand in de tijd tot een
schijnbegrip, waarmede men heel moeilijk werken kan. Alleen de
psychologische afstand blijft over. Waaruit deze kan bestaan, is bier
niet aan de orde, en kan elders uiteengezet worden. Genoeg zij het
op te merken, dat zij niet gebonden is aan afstand in de tijd, en dat
zij het verschil tussen heden en verleden in de literatuur niet aanvaardt.
Ook al zou men willen aannemen, dat het verschil tussen heden en
verleden misschien niet zo gemakkelijk vast te stellen is als wel gedacht
werd, het lijkt toch voor geen bestrijding vatbaar, dat een tragedie
van Corneille of een Conte van Voltaire uit een bepaalde tijd stammen,
en door die tijd gekleurd zijn. Evenmin schijnt betwist te kunnen
worden, dat deze verschillende periodes gemakkelijker te overzien
zijn en dus eenvoudiger bestudeerd kunnen worden dan onze eigen
tijd, zodat het begrip „afstand" en het goed recht der literatuurgeschiedenis toch weer door een achterdeur binnensluipen. Ik zou
niet graag ontkennen, dat het bijzonder moeilijk, zo niet principieel
onmogelijk is de signatuur van onze eigen tijd vast te stellen ; maar
waarom is het dan volgens sommigen wel mogelijk, dit te doen voor
periodes uit het verleden, die voor de toen levenden toch ook „eigen
tijd" waren ? Het antwoord kan, dunkt me, alleen zijn, dat de literatuurgeschiedenis een dierbare illusie tot werkelijkheid maakt. Zij
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creeert zich met alle hulpmiddelen, die haar ten dienste staan, en met
de grootst mogelijke nauwgezetheid een beeld van de tijd, en zij moet
dat ook doen, aangezien zij daarzonder niet tot enig resultaat kan
komen. Maar ieder literatuurhistoricus moet wel weten, dat ook het
rijkste beeld het nog in de verste verte niet haalt bij de rijkdom van
de tijd zelf, dat talloze aspecten verbleekt zijn of geheel onbekend
blijven, kortom dat zijn beeld, hoe volledig ook, toch altijd een
abstractie is. Als bij voorbeeld beweerd wordt, dat de periode van
1660 tot 1680 in Frankrijk een klassiek stempel heeft, of dat in het
begin van de XIXe eeuw door geheel Europa een romantische geest
waait, dan is dat alleen waar wanneer men zich tot bepaalde werken
beperkt en vooral de uitzonderingen weglaat ! De XVIII e eeuw, zo
hoort men veel beweren, was in Frankrijk een eeuw van redelijkheid,
van critiek, van atheisme. Maar aan wie denkt men, als dat betoogd
wordt ? Aan Voltaire, Diderot en een aantal anderen, die alien samen
een bijzonder klein percentage uitmaken van de bevolking en zeker
niet de „tijd" vormen, maar alleen het „beeld van de tijd" dat wij ons
vormen. Daarbij laten wij de rest van de bevolking weg, die juist
gelovig was, evenals in de XVII e en de XIXe eeuw. Heeft men het
recht de „geest van de tijd" te beperken tot enkele grote schrijvers en
zodoende estetische maatstaven in de literatuurgeschiedenis, die
objectief wil beschrijven, te betrekken ? Een groot aantal schrijvers
van minder talent, en zelfs zonder talent, hebben in deze zelfde
XVIIIe eeuw talloze theologische en mystieke tractaten geschreven.
Behoren zij niet eveneens tot die „tijd" ? Betrekt men hen daarbij,
dan wil het mij voorkomen, dat het beeld van een bepaalde periode
even moeilijk te geven is als van onze eigen tijd.
Gesteld echter eens, dat het mogelijk is over het beeld van een
bepaalde periode te spreken, dan blijft nog de vraag bestaan, hoe men
deze „Zeitgeist" kan kennen. Daaromtrent zal men niet lang aarzelen.
Het milieu, dat door de tijd geboden wordt, is bekend uit de werken
van die tijd. De Romantiek openbaart zich bij voorbeeld op alle
gebieden ; zij dringt in de staathuishoudkunde door evenals in de
literatuur, in de theologie niet minder sterk dan in de muziek en de
natuurwetenschap, of wat daarvoor door wil gaan. Uit deze talrijke
bronnen laat zich als een quintessens een „Zeitgeist" bepalen, die men
Romantiek kan noemen. De literatuurgeschiedenis werkt, gelijk
bekend, gaarne met dergelijke abstracties en het is haar goed recht,
zelfs misschien wel haar plicht. Het is evenwel geenszins meer haar
recht de werken uit de Romantiek te verklaren door de tijd waarin
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zij ontstaan zijn. De „geest van de tijd" is immers uit de werken zelf
gedistilleerd, en het zou niets anders dan een cirkelredenering zijn
deze werken, waaruit het kader van de tijd als het ware afgelezen werd,
nu door middel van dit kader te verklaren.
Indien deze beschouwingen over het begrip „afstand" en de betekenis van de „tijd" juist mochten zijn, zal het zonder meer duidelijk
zijn geworden, dat de zekerheid, die de studie der literatuur zou
kunnen bezitten, op gevaarlijke wijze ondermijnd wordt. Zelfs zou
men aan de wetenschappelijke stringentie van deze studie kunnen
twijfelen. Het is dan ook niet meer dan mijn plicht hieraan nog
enkele woorden te wijden. Er is veelal, onder anderen door D. Mornet,
op gewezen, dat de literatuurgeschiedenis geen hoge pretenties heeft,
en in de eerste plaats hulpwetenschap wenst te zijn, die het terrein
gereed maakt voor de eigenlijke literaire critiek. Zelfs wanneer men
deze bescheiden rol aanvaardt, is het nog de vraag of het mogelijk
is op de gestelde wijze van literatuurgeschiedenis naar critiek over
te gaan (alsof het discontinue objecten zijn), of met andere woorden
deze beide werkwijzen in wezen zo verschillend zijn, en in feite zo
van elkaar gescheiden kunnen worden. Gelijk bekend, is er in de loop
van de jaren een grote tegenstelling gegroeid tussen bij voorbeeld
literatuurgeschiedenis en stilistiek, die in de aanvang althans duidelijk
anti-historisch gericht was. Het wil mij voorkomen, dat zulks ten
nadele zowel van de historische als van de stilistische methode gebeurd
is, en de literaire critiek zou er alleen bij gebaat zijn, als beide op
enigerlei wijze gecombineerd konden worden. En dan blijft nog over,
of er zelfs van een combinatie sprake behoeft te zijn, of er niet veeleer
altijd een oorspronkelijke vergroeiing van beide bestaat. leder, die
zich met literatuur bezig houdt, bevindt zich tegenover een enkel
werk. Deze situatie is het onvermijdelijke uitgangspunt van iedere
critische en interpretatieve beschrijving en heeft daardoor haar
invloed op alles wat verder geschiedt. Of het werk uit een recent
verleden stamt dan wel eeuwen geleden is geschreven, het behoort in
een bepaalde zin altijd tot het verleden. Maar dit verleden is niet
voorbij, al was het alleen maar, omdat de lectuur van het werk het
tot een zeker heden maakt. De lezer — wat is een criticus anders dan
een nauwgezet lezer ? — bevindt zich dientengevolge in een merkwaardige sfeer waar verleden en heden elkaar niet uitsluiten, zo zij
dit al ooit doen. Hier in ieder geval vloeien heden en verleden in
elkaar. De afstand, die de lezer dientengevolge tot het werk heeft, is
veeleer psychologisch dan temporeel bepaald. Desondanks, kan hij het
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werk vergelijken met andere geschriften van dezelfde auteur of andere
literatuur uit dezelfde tijd. Als hij hier echter toe overgaat, is er ook
inderdaad sprake van een overgang naar een andere sfeer : hij heeft
de eigenlijke lectuur gelaten voor wat zij is en vangt een andere werkzaamheid aan. In plaats van de subjectieve relaties, die in de lectuur
bestaan, treedt nu een objectieve, die schijnbaar meer houvast en
zekerheid biedt. Daarom ook lijkt zij misschien veel wetenschappelijker. Laat men dan echter wel bedenken, dat de vergelijking met
andere werken, waardoor men de tijd inderdaad kan leren kennen,
toch ook weer afhankelijk is van persoonlijke lectuur. Zo dringt de
eigenlijke kritische situatie overal door, ook in de literatuurgeschiedenis als zodanig. De zogenaamde zekerheid, die ons geboden wordt
in wetenschappelijk volkomen betrouwbare handboeken en monografieen der literatuurgeschiedenis, is in laatste instantie eveneens
afhankelijk van de persoonlijke lectuur, die de schrijvers van deze
werken hebben uitgevoerd. En het is nu eenmaal onvermijdelijk, dat
in de literaire kritiek niemand voor iemand anders lezen kan.
Het feit, dat de afstand niet zo een grote rol speelt als men denkt,
en „de geest van de tijd" ook in het verleden moeilijk objectief vastgesteld kan worden, maakt onder andere, dat men terecht op het
eerste gezicht de vraag naar de wetenschappelijke exactheid der literaire kritiek kan stellen. En men is geneigd deze vraag ontkennend te
beantwoorden, als men de controleerbaarheid en verificatiemogelijkheden der natuurwetenschappelijke methodiek als onvermijdelijke
eisen voor iedere wetenschapsbeoefening, dus ook voor de persoonlijke
lectuur der letterkunde stelt. Maar is het noodzakelijk zulks te doen ?
Het is onmogelijk hierop nader in te gaan, maar het lijkt toch in
ieder geval gewenst op te merken, dat een wetenschap gebonden is aan
het object, dat zij bestudeert, dat zij dit object in zijn eigen-zijn moet
leren kennen en dat haar methodes alleen daarop gericht dienen te
zijn. De literatuur is een kunst, en eist daardoor een persoonlijke
verhouding, die in de literaire kritiek tot uitdrukking moet komen,
en trouwens nooit niet tot uitdrukking kan komen. Het zou van
onwetenschappelijkheid getuigen een misschien al te eng objectief
wetenschappelijk ideaal voor de literaire kritiek te stellen en zodoende
de literaire kunst niet meer in haar eigenlijke wezen te kunnen grijpen. De literaire kritiek blijft altijd onzeker, en is nooit in rust.
Leiden
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S. DRESDEN

KRONIEK
DE NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS
SEDERT 1945
(DE ZESTIENDE EEUW)
De Nederlandse 1 i t er a t u u r van de 16 e eeuw heeft sinds mensenheugenis minder reden gehad tot klagen over gebrek aan belangstelling
dan de Nederlandse t a a 1 van diezelfde periode. Een samenvattend
werk over of een woordenboek van het 16 e-eeuwse Nederlands is nooit
geschreven en zelfs met detailstudies zijn we niet rijk gezegend. Daarentegen konden de literatuurhistorici al in 1889 met fierheid wijzen op
G. Kalffs Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 1 6de eeuw,
later omgewerkt tot deel III van zijn grote Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde (1907). Een interessante studie op zichzelf zou het zijn de wordingsgeschiedenis van dit pionierswerk na te speuren en de invloed, die het
heeft geoefend op de latere historiografie van dit tijdperk. Welke prikkels
zijn ervan uitgegaan, wat is blijvend waardevol gebleken, wat moest worden aangevuld, wat herzien ? Het antwoord op deze vragen blijve gereserveerd voor een opzettelijke monografische behandeling. Wij moeten ons
in deze kroniek beperken tot de aanwinsten van de na-oorlogse periode en
behoren dus de geschiedenis van 1889 tot 1945 onbesproken te laten.
Dat geeft ons — gelukkig tevens het recht de oogst van tien jaren
litterair-historisch onderzoek naar een ander beginsel te ordenen. Vindt
men in de bestaande literatuurgeschiedenissen Renaissance en Hervorming
centraal gesteld, wij voor ons kunnen het niet anders zien, of litter a i rh i s t o r i s c h gesproken is de 16 e eeuw de eeuw geweest van de rederijkerij. Wanneer men het terrein overziet, is er weinig of niets, dat aan haar
bemoeienis is ontsnapt. Natuurlijk, er heeft een niet-retoricale elite- en
dito volkskunst naast haar bestaan, ja zelfs een literatuur der onmaatschappelijken, maar hoever ook hier de rederijkersinvloed heeft gereikt,
zou bij nader onderzoek, naar onze vaste overtuiging, verbazing wekken.
En wat de Hervorming aangaat, men kan bezwaarlijk staande houden, dat
die voor de „const van rhetoriken" een breuk heeft betekend. Wat ze ook
heeft bewerkt, geen nieuwe kunstopvatting, althans niet formeel. Met de
Renaissance is dat weliswaar heel anders gesteld, maar toch blijft ook hier
de traditie zo taai, dat vrijwel al onze vroege Renaissancisten hun retoricale afkomst lang — soms levenslang — blijven verraden.
Voltrekken zich dus de nieuwe stromingen binnen de cameren van
rhetoriken, dan mogen, ja moeten we van litterair-historisch standpunt
bezien, de kunst der rederijkers centraal stellen. Wat het eerst opvalt bij
hun optreden is het eerherstel van de poezie. Zoals men weet had het
proza in de latere middeleeuwen vrijwel het gehele litteraire terrein
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veroverd. Ik herinner slechts aan het mystieke proza, de religieuze didaktiek, de preekliteratuur, legenden en exempelen, prozaromans en andere
volksboeken, reisbeschrijvingen, enz. Wat betekenden kwantitatief nog lied
en spel in de eerste helft van de 15 e eeuw vergeleken bij het proza ? Maar
niet zodra komen de rederijkers ten tonele, of het proza kwijnt en lyriek en
dramatiek nemen een onverwachte vlucht. De 16 e eeuw staat genologisch
in het teken van refrein en zinnespel. Eerst de Renaissance zal het kwijnende proza rehabiliteren en meteen voor lyriek en dramatiek geheel
nieuwe wegen wijzen.
Wij zullen dit overzicht aanvangen met de literatuur, waarin geen of
slechts vage sporen van de rederijkers zijn aangetroffen of nog niet zijn
ontdekt. Vervolgens passeert de typisch-retoricale literatuur de revue,
allereerst voorzover die buiten de nieuwe stromingen van Hervorming,
Tegen-Hervorming en Renaissance is gebleven. Daarop volgt de Reformatorisch- en Contrareformatorisch beinvloede rederijkersliteratuur, de
Humanistische en Renaissancistische. Tenslotte overzien wij de vroege min
of meer zuivere Renaissancekunst *.
EXTRA-RETORICALE (?) LITERATUUR. Na het hoofdstuk over
het wereldl ij k lied van de 16e eeuw door D. Bax in GIN III
heeft het liedonderzoek vrijwel stilgestaan. Ik kan slechts het opstel noemen
van N.B. Tenhaeff De Bourgondische Historieliederen in het Antwerpsche
Liedboek van Jan Roelans 1544, in Verspr. Geschr. I (1949) en de breder
opgezette studie van B.H. van 't Hooft Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen (1948). Met het g e e s t e l ij k lied is het
niet veel beter gesteld. Na het overzicht van E. Rombauts in GLN III
verscheen mijn bijdrage Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de
Nederlanden in Huldeboek-Kruitwagen (1949), bedoeld als inleiding tot
een uitgave van het Suverlijc Boecxsken van 1508 (met een overzicht van
het liedboekonderzoek tot 1948 ; aang. wordt o.a. St. Axters O.P. Mystiek
Brevier III (1946), dat zich ook tot de Nederlandse mystieke poezie van de
16e eeuw uitstrekt).
Naast het zojuist verschenen 3 e deel van St. Axters O.P. Geschiedenis
van de vroomheid in de Nederlanden, raadplege men met betrekking tot
het mystieke en ascetisch-stichtelijke proza, voor
FRANS VERVOORT A. Ampe en A. Deblaere in OGE 19, I (1945) en St. Axters

* Oudere literatuur, die in jongere publikaties behoorlijk is verwerkt, wordt doorgaans
niet meer opzettelijk vermeld. De beschikbare plaatsruimte liet slechts bij uitzondering
kritische bespreking toe. Alleen reeds daarom — afgezien dus van alle verdere onvolledigheid (zie ook het Naschrift) — beschouwe men deze kroniek slechts als een voorlopig
hulpmiddel. — Voor de gebruikte afkortingen, zie blz. 153. — Ik stel er prijs op Prof.
Dr. E. Rombauts openlijk to danken voor zijn waardevolle opmerkingen en aanvullingen.
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O.P. in Album Bauer I (1948) *, voor PELGRIM PULLEN A. v. Elslander in
OGE 19, II (1945) over FRANCISCUS AMELRY L. Moereels S.J. Wat de liefde
Gods vermag (1949), Fr. Amelry O. Carm., De minnende ziel (1950) en
A. Ampe S.J. Franciscus Amelry, enz. (1951), over NIC. VAN WINGHE P. Pacificus O.F.M. Cap. De Leuvense bijbelvertaler N.v.W. in OGE 23 (1949) en
B. Spaapen S.J. Van Winghe en de oudste Nederl. Imitatio-vertalingen in
OGE 29 (1955), over J. DAVID L. Geerts-Van Roey en J. Andriessen S.J.
Pater Joannes David S.J. (1546-1613) in OGE 30 (1956), over FRANS COSTER
J. Andriessen S.J. Costerus en zijn tegenstanders uit het Noorden in
Miscell.V.d.Essen II (1947), voor de EV.ANGELISCHE PEERLE A. Ampe S.J. in
OGE 25 (1951) en 28 (1954) en A. de Wilt S.J., in OGE 27 (1953).
Tot deze rubriek behoort ook de extra-rhetoricale Her v or m i n g s1 i ter a t u u r in de volkstaal. Daarvan is of niets verschenen Of het is
aan mijn aandacht ontsnapt (zie echter de bibliografische literatuur in het
Naschrift).
Tenslotte hadden wij hier ook gaarne een plaatsje ingeruimd voor de
„geleerde" Humanistische literatuur. Ditzouechtereen
opzettelijk onderzoek hebben gevergd. Voor de Zuidelijke Nederlanden
wordt in deze leemte gelukkig binnenkort voorzien door A. Gerlo Geschiedenis van het Humanisme in Belgie (zie voorlopig de lijst van neo-latinisten
in Gerlo's bijdrage Les Humanistes et Poetes neo-latin belges a l'epoque
de la Renaissance in Mel. Georges Sniets (1954 ?). Niet onvermeld mag
hier blijven H. de Vochts vierdelige History of the foundation and the rise
of the Collegiuin trilingue lovaniense 1517-1550 (1951-1955). Toevallig
onder mijn aandacht kwamen verder voor LIPSIUS J. Moerentorfs vertaling
van Twee boecken vande Stantvasticheit, uitg. d. H. v. Crombruggen (1948)
en de aankondiging van een monografie door G. Oestreich (zie voorlopig
diens art. in Hist. Zeitschr. 181 (1956), voor DOUSA SR. als historicus de
bijdrage van B.A. Vermaseren in Bijdr. en Med. v. h. Hist. Gen. 69, voor
JAN VAN MUSSEM (de belangrijkste theoreticus van zijn tijd) de studie van
J.F. Vanderheyden in VVA 1952, voor LERNUTIUS de biografische studie van
H. v. Crombruggen (1955). Besluiten wij deze paragraaf met de wens, dat
de studie van het latijnse schooldrama een nieuwe prikkel moge krijgen
door de uitgave van de Acolastus van GULIELMUS GNAPHEUS (met een
Nederl. vertaling) door P. Minderaa (1956). Humanistische drama's over
de moord op de vader des vaderlands behandelde B.A. Vermaseren in Ts.
68 (1950).
Hebben lied en geestelijk proza sinds de Bevrijding naar het schijnt maar
weinig belangstelling gevonden, de v o 1 k s b o e k en des to meer. Wij
werden verrast met een uitvoerig en lijvig boekwerk van Luc. Debaene De
* Nog niet in druk verschenen is de bekroonde Leuvense dissertatie van S. Peeters
De 16de-eeuwse prozaschnjver Frans Vervoort en zijn afhankelijkheid van de middeleeuwse mystieke letterkunde en de passieliteratuur (zie WA 1955, blz. 422 e.v.).

141

Nederlandse Volksboeken (1951), een beschrijving van alle prozaromans

gedrukt tussen 1475 en 1540. Daarnaast werden niet minder dan zes volksboeken opnieuw uitgegeven, t.w. Van den Thien Esels door A. v. Elslander
(1945), Thijl Ulenspiegel door Luc. Debaene en P. Heyns (1948), de Historie van Broeder Russche door Luc. Debaene, Virgilius door J. Gessler
(1950), De Schoone Historie van Margarieten van Lymborch door Fr. J.
Schellart (1952) en Dat Baghynken van Parys door C.G.N. de Vooys en
C. Kruyskamp (1954) (zie daarover ook A. Ampe S. J. in OGE 28 (1954).
Voorts schreef Luc. Debaene over Den stryt van Roncevale en de Alder
excellenste Cronyke van Brabant in Miscell. J. Gessler (1948) en over de
datering der volksboeken in GP 1949, H. J.W. Kroes over de reus Gilias in
Ts. 70 (1953), A. Viaene over Floris ende Blancefloer in Vk. 55 (1954),
P. Maximilianus O.F.M. Cap. over De bekoring in Jan van Beverley in Ts.
72 (1954), A. de Maeyer over Volksboeken en dramatische poezie in Wet.
Tijdingen 15 (1955) en E. v. Autenboer over Onbekende drukken van
volksboeken en andere „duutsce" werden in LB 45 (1955).
REDERIJKERSLITERATUUR BUITEN DE HERVORMING EN
DE RENAISSANCE. Na de vrij volledige opsomming der r e der ijk e r s k a m e r s in de Nederlanden door A. v. Elslander in Jb. Fonteine
1944 en 1945 en mijn boekje De Rederijkers (1944, verschenen na de
Bevrijding) is er betrekkelijk weinig over de inrichting en de werkzaamheid
der rhetorica's gepubliceerd. Wij noteerden slechts A.A. Keersmaekers
Geschiedenis der Antwerpse Rederijkerskamers van 1585-1635 in. Bijdr. tot
de Gesch. rks. III, Jg. 4 (1952) (ook afzond. als overdruk verschenen),
E. van Autenboer De Turnhoutse rederijkers in de 16e eeuw in Taxandria
26 (1954), dez. Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen (1400-1600) (bekroond door de Kon. Vl. Acad., die het in haar reeks uitgaven zal opnemen, zie VVA 1956, blz. 301 e.v.) en G.J. Steenbergens art. over De Goudbloem van Vilvoorde in NTg 44 (1951). Op latere tijd betrekking hebben
C. de Baere De bedrijvigheid der Cornpagnies of nieuwe Lamers van
Rhetorica te Brussel (Oudenaerde 1955) en H. v. d. Abeele Geschiedenis
der Rederijkerskamers van Deinze (1947 ?) ; zie ook dez. in Jb. Fonteine
1946-'47. — Over De aanduiding der kamers in de zinnespelen schreef
J.F. Buisman in NTg. 41 (1948), over De prinsen, de koningen en de
keizers P. de Keyser in Jb. Fonteine 1945 en over de Blazoenen H. de
Schryver in Jb. Fonteine 1945 en P. de Keyser in Jb. Fonteine 1946-'47. —
Het Landjuweel der Rederijkers is de titel van een vlot geschreven,
boeiende monografie van G.J. Steenbergen (Leuven, Davidsfonds, z. J.
[1951], met literatuuropgaven), re f r e in f e e s t en werden uitvoerig
besproken door A. v. Elslander Het Refrein in de Nederlanden (1953),
waarmee tevens de beste genrestudie van de 16e eeuw is genoemd. Voor het
zinnespel blijven we vooralsnog aangewezen op de uiteenzetting van
G.A. v. Es in GLN III ; zie ook J.A.N. Knuttel in Ts. 65 (1947) : zinnespel
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= allegorisch spel. De figuur van de w a c h ter behandelde ik in OudHolland 64 (1949). Een analyse van het t a f el spel vindt men in mijn
art. over De Tafelspelen van Hooft in NTg. 1947. Over het „r he t ori ca al ex em p el" schreef P. de Keyser in Vooys voor De Vooys
(1953), over het r o n d e e I G.W. Hoornstra in LT 1946. Een meer
algemeen overzicht over De Poezie der Rederijkers gaf G. Degroote in
Dietse Warande 1948.
De oogst aan n i e u we u i t g a v e n van anonieme rederijkersliteratuur was schraal. Voor wat de r e f r e in en betreft, begrijpelijk
als men bedenkt, dat er nog slechts een belangrijk handschrift op publikatie
wacht, t.w. de bundel van JAN MICHIELS, waarvan de inhoud bekend is
gemaakt door A. v. Elslander in Ts. 66 (1949). Belangrijke varianten van
bekende refreinen ontdekte Luc. Debaene in volksboeken, zie zijn artt. in
Ts. 65 (1947) en GP 1949. Over JAN VAN STYEVOORT (de verzamelaar van de
bekende bundel van 1524) schreef P.C. Boeren in Ts. 71 (1953) en 74
(1956), over de Brusselse Ref ereynen en Liedekens van 1562 C. de Baere
in VVA 1948.
Nog tot de 15e eeuw behoren de my s t er ie- en mir ak e 1 sp elen en de mor a 1 i t e i t en, die zich in een voortdurende
belangstelling mochten verheugen. Die Eerste Bliscap van Maria werd
opnieuw door mij uitgegeven (Antwerpen, 1949). Aan de compositie van
dit spel en van Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen wijdde P. Minderaa een paar artikelen in NTg. 49 (1956) ; over de datering schreef G. Ka.zemier in LB 42 (1952). Van Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander
Nyeuwervaert verscheen een nieuwe editie in de reeks der Zwolse Drukken
en Herdrukken, bewerkt door W. J.M.A. Asselbergs en A.P. Huysmans
(1955), die aanleiding gaf tot mijn art. in Ntg. 48 (1955) en TLT 21 (1955),
resp. over de tekstverklaring en de strekking van het spel ; in Ts. 74 (1956)
kruisten P. Minderaa en onderget. nog de degens onder de titel Bij het
mirakelspel van Nyeuwervaert. Volledigheidshalve vermeld ik nog mijn
art. over De bloedende hostie in het Bredase sacramentsspel in NTg. 42
(1949) en D. Th. Enklaar Hist. prototypen van Reinaert en Nyeuwervaert
in NTg. 47 (1954). Van de veronderstelde dichter JAN SMEKEN verschenen
tegelijkertijd 1)wonder van claren ijse en snee (a° 1511), uitg. d. R. Pennink
en D. Th. Enklaar (1946) en het Gedicht op de feesten ter eere van het
Gulden Vlies to Brussel in 1516, uitg. d. G. Degroote (1946).
Van de vOOrreformatorische rederijkersspelen trokken M a r ik en
van Nieumeghen en Elckerlyc in verbandmet enkele
opzienbarende publikaties de voile aandacht van onze filologen. Terwij1
de nieuwe uitgaven elkaar bleven opvolgen (we noemen van Mariken van
Nieumeghen slechts die van C. Kruyskamp in de Klassieke Galerij (1954)
en de reproduktie van de post-incunabel van W. Vorsterman (Antwerpen,
De Vlijt 1950, met een analytische bibliografie van G.W. Wolthuis) en van
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Elckerlyc de uitgave van H. J.E. Endepols in de Lyceum-Herdrukken

(5e

en 6e dr.), van A. Saalborn (1947), de ge-emendeerde van J. v. Mierlo S.J.,
achter zijn Elckerlyc, Nieuwe Bijdragen (1949), van A. v. Elslander in de
Klassieke Galerij (1952) en van G. J. Steenbergen in de reeks van. Klassieken uit de Ned. Lett. (1956), waren het vooral de stoutmoedige stellingen van J. v. Mierlo S.J. met betrekking tot het auteurschap van ANNA
BIJNS, die in de Mariken-filologie en van H. de Vocht met betrekking tot
de oorspronkelijkheid van Everyman, die in de Elckerlyc-filologie een ware
hausse bewerkten. Zo zwak de argumenten van Van Mierlo waren in zijn
Mariken-studie Over worm en dichter van Mariken van Nieumeghen in
VVA 1949, zo sterk stond hij in zijn weerlegging van De Vocht. Tegen
Anna Bijns' auteurschap van het mirakelspel verzetten zich P. Maximilianus O.F.M. Cap. in Ts. 68 (1950), L. Roose in jb. Fonteine 1950 en G.W.
Woithuis in LT 161 (1951). Van Mierlo repliceerde hierop in zijn Nieuwe
Studien over Anna Bijns, enz. (Kon. Vlaamse Acad., reeks III, n° 34),
waarmee de polemiek voorlopig gestaakt werd. Na G.W. Woithuis' samenvattend werk Duivelskunsten en Sprookjesgestalten (Amsterdam, 1952),
waarin ook de auteurskwestie werd behandeld, duurde het tot 1956, vooraleer een nieuwe aanval werd gedaan, die een der hoofdpijlers van Van.
Mierlo's constructie verbrijzelde (zie K. Meeuwesse De bescheidenheidsformule in Mariken van Nieumeghen, NTg. 49 (1956). - Voor de verdere
Marikenliteratuur moge ik verwijzen naar het genoemde boek van G.W.
Woithuis en zijn bibliografie in de eveneens genoemde facsimile-uitgave
(zie ook beneden, blz. 148 over ANNA BIJNS). Verder noem ik nog de artikelen van P. Maximilianus O.F.M. Cap. in Ts. 68 (1951) over Nigromancie
in M.v.N., in LB 41 (1951) over „een eerst, vanden besten" en van
K. Meeuwesse en onderget. in NTg. 49 (1956) en 50 (1957) over Moenen en
zijn ene oog en mijn kanttekeningen bij Beukens uitgave in NTg. 48
(1955).
De strijd om de oorspronkelijkheid van E lc k e r l y c laaide weer fel
op met H. 1e Vocht Everyman a comparative study (Louvain 1947) in
Materials for the study of the Old English Drama, N.S. vol. 20. De Vocht
was vooral getroffen door de knoeierij van de Elckerlyc-dichter en hij
meende o.a. daaruit tot onoorspronkelijkheid to mogen besluiten. De
constatering was juist, maar de conclusie deugde niet. Die kon trouwens
niet deugen, daar het onomstotelijke bewijs van het tegendeel al jaren
geleden door Tigg geleverd was. Met Tigg in de hand kon J. van Mierlo
S.J. in De prioriteit van Elckerlyc tegenover Everyman gehandhaafd (Kon.
Vlaamse Acad., Reeks III, n° 27 (1948) die conclusie dan ook gemakkelijk
weerleggen. Maar ook van de knoeierij van onze onbedreven rederijker
wil Van Mierlo nech in De Prioriteit, enz. nech in zijn daaropgevolgde
Nieuwe Bijdragen met ge-emendeerde uitgave (Kon. Vlaamse Acad., reeks
III, n° 29 (1949) iets weten. Zelf heb ik in mijn Elckerlyc en Everyman in
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Ts. 67 (1949) verklaard, dat men De Vocht hierin doorgaans gelijk moet
geven. Ik voeg daar nu aan toe, dat ik beschik over een arsenaal van
bewijzen, dat de dichter van de Elckerlyc een knoeier was. Andere reacties
op het boek van De Vocht vindt men in mijn aang. art. (zoals dat is
opgenomen in mijn Uyt ionsten versaemt (1957) biz. 49 e.v.) behalve de
artt. van 0. Hendriks A.A. en H. J.E. Endepols in Roeping 1948. Secundair
ontwikkelde zich nog een polemiek over het auteurschap, waarbij H. J. J.
Scholtens in OGE 25 (1951) en 26 (1952) en onderget. in NTg. 44 (1951)
en 46 (1953) zich verzetten tegen Van Mierlo's toeschrijving van Elckerlyc
aan PIETER DORLANT in zijn Vlaamse Academie-publikaties.
Mogen wij deze geestelijke spelen nog niet tot de volgroeide retoricale
dramatiek rekenen, de lyriek toont in diezelfde tijd in de ballade
en het r e f re in naar het schijnt reeds haar definitieve vorm. Dat leert
ons vOOr alles het oeuvre van de Brugse rederijker ANTHONIS DE ROOVERE,
wiens gedichten door onderget. in opdracht van de Nederlandse Regering
werden uitgegeven (Zwolle, Tjeenk Willink, 1954). Op de gelijktijdig
bloeiende Vlaams-Bourgondische letteren werd onze aandacht gevestigd
door de uitgave van de vertalingen van PIERRE MICHAULT, t.w. Doctrinael
des Tijts (1946) en Vanden drie blinde Dansen (1955), beide door W.J.
Schuyt en van OLIVIER DE LA MARCHE Le Chevalier Dëlibêrê door G. Degroote Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot (1948). Van een andere
vertaling van dit werk, nam. door PIETER WILLEMSZ., publiceerde M.E. Kronenberg fragmenten in Ts. 69 (1951). Over een derde vertaler van OLIVIER
DE LA MARCHE, de Brusselse drukker-uitgever THOMAS VAN DER NOOT, schreef
G. Degroote in NTg. 42 (1949). Taalkundige aantekeningen bij COLIJN
CAILLIEU'S Dal sonder wederkeeren gaf L.C. Michels in Ts. 72 (1954).
In de 16e eeuw komen we met COLIJN VAN RUSSELE 'S De Spiegel der
Minnen, misschien het allerbeste litteraire werk, dat ooit in het Nederlands is geschreven. Wie zal het nog eens door een gOede uitgave toegankelijk maken ? De verdiende aandacht heeft het nog niet gekregen. Mt de
jaren 1945-1956 noteerde ik slechts drie artikelen, t.w. P. van der Meulen
Coornhert en Colijn van Rijssele in NTg. 40 (1947), H.H. Knippenberg
Sint Andries in de Spiegel der Minnen in NTg. 46 (1953) en E. de Bock
Colijn van Rijssele de schepper van de zinnekens in Sp. d. L. 1 (1956). Twee jongere tijdgenoten van Colijn van Rijssele, beiden niet de minsten
onder Retorica's jongeren, werden eervoller behandeld. Zowel JAN VAN
DEN BERGHE als JAN VAN DEN DALE werden vrij volledig uitgegeven, de eerste
door C. Kruyskamp (1950), de laatste door G. Degroote (1944) ; belangrijke
tekstverbeteringen en bibliografische aanvullingen gaf Jan Borms Jan
van den Dale en „De Ure vander doot" in GP 26 (1948) ; een bronaanwijzing van De Wre vander Doot, t.w. in het boek Job, gaf P. Julius O.F.M.
Cap. in Ts. 70 (1952) ; een onbekend refrein van JAN v. D. DALE publiceerde A. v. Elslander in Jb. Fonteine 1946-'47. Van den Berghe's „erasmia145

nisme" (zie G. Degroote in Album-Baur, 1948) betwijfelde ik op grand van
zijn refreinen in LT 1951, blz. 273 (vg. ook G. J. Steenbergen in Jb. Fonteine 1946-'47 over Van den Berghe's spel op het Gentse landjuweel van
1539).
Hoe node we een moderne wetenschappelijke uitgave missen van de
grate wetgever der rederijkers MATTHI JS DE CASTELEIN, bleek weer eens uit
het opstel van F. Kossmann Over enige vaktermen en begrippen bij Molinet
en De Castelein in Ts. 70 (1952). De tijdens de oorlog verschenen uitgave
der Diversche Liedekens door K. Goossens gaf C.G.N. de Vooys stof voor
zijn bijdrage in Album-Baur (1948). - Nog treuriger is het gesteld met
EDUARD DE DENE, wiens Testament Rhetoricael nog altijd in een ontoegankelijk handschrift berust. Enkele fragmenten publiceerde G. Degroote
in zijn uitvoerig artikel Eduard de Dene als villonisant in GP 25 (1947).
Uit De Waarachtighe fabulen der Dieren vindt men jets in de bloemlezing
van J.B. Knipping O.F.M. en P. J. Meertens Van De Dene tot Luyken, uitg.
in de reeks der Zwolse Drukken en Herdrukken (1955).
Geen decennium is zo arm geweest aan edities van an on i em e
re der ij k e r slit e r a t u u r als het thans behandelde. Slechts een
enkel z i n n e s p e 1, dat in deze rubriek thuishoort, zag het licht, Een
vasten spel van sinnen hue srnenschen gheest van tvleesch, die werlt en die
duvel verleyt word, uitg. door C.G.N. de Vooys en onderget. in VVA 1953

(zie over dit spel ook De Vooys in Jb. Fonteine 1950). Een onlangs ontdekt
Spul van Joncker Fransen Oorloch typeerde ik .in Ts. 67 (1949) als „het

oudste Nederlandse historische drama".
Jets talrijker zijn de aanwinsten van het k 1 u c h t s p e 1. Het Utrechtse proefschrift van H. Meijling Esbatementen van de Rode Lelije te Brouwershaven (1946) bevat elf spelen (tien esbatementen en een tafelspel),
daterend van het einde der 16 e of het begin der 17e eeuw. Van vroeger
datum is het Spel van Drie Minners (in mijn Vier Excellente Kluchten
(1950), met een benadering van het genre in de inleiding), het spel van
Koster Johannes, uitg. d. C. Kruyskamp in Jb. Fonteine 1950 en het
Esbattement van den beeltsnyder, uitg. (naar een uittreksel van W. Kops
in Hs. Maatij. Lett. n° 1034) door C.G.N. de Vooys in LB 36 (1946).
Een analyse van het t a f e 1 s p el beproefde ik in NTg. 40 (1947).
Uitgaven bezorgden C.F.P. Stutterheim Twee onbekende tafelspelen (1946)
en H. Meijling in zijn bovengenoemd proefschrift. Niet onvermeld mag
blijven, dat het indertijd zoekgeraakte Hs. I van de societeit Trou Moet
Blycken te Haarlem, dat niet minder dan 26 tafelspelen bevat (waarvan
slechts een vijftal door Van Vloten was uitgegeven), in 1955 door aankoop
in een boekenauctie te Munchen werd teruggewonnen.
HERVORMINGSGEZINDE REDERI JKERSLITERATUUR. De merkwaardige figuur van CORNELIS CRUL, die reeds voor de oorlog de aandacht
had getrokken, kreeg in de afgelopen jaren de volle belangstelling door
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het artikel van A. v. Elsiander en. L. Roose Het handschrift der zog. Ref ereynen van C. Crul in GP 27 (1949) en de uitgaven van Heynken de Luyere
en andere gedichten door C. Kruyskamp (1950, Klass. Galerij 48) en de
Religieuze Poezie door L. Roose (1954, Zwolse Drukken en Herdrukken
12). Er ontspon zich een debat, waarbij inzonderheid de godsdienstige
overtuiging van de dichter werd omstreden. Ging G. Degroote voort in de
richting, die F. Kossmann in Ts. 62 (1944) naar aanleiding van de Colloquia
had gewezen, en neigde ook hij tot erasmianisme (in GP 28 (1950), later
uitgebreid tot andere rederijkers in Revue Beige 29), Roose en Van Mierlo
(zie de literatuur bij Roose, aang. uitgave, biz. 37) concludeerden tot
trouw aan de Moederkerk, de laatste daarbij bepaaldelijk stelling nemend
tegen S.J. Lenselinks artikel over Cruls bewerking van de 13 e en 77e Psalm
in NTg. 46 (1953). Hierop volgde een pleidooi van onderget. ten gunste
van Cruls protestantisme in NTg. 48 (1955).
Vrijwel het gehele litterair-historisch-wetenschappelijke bedrijf sinds de
oorlog stond in het teken van de strijd om de godsdienstige overtuiging
van een aantal rederijkers uit de periode 1530-1580. De pleidooien voor
hervormingsgezindheid kregen daarbij steun door de resultaten van het
gelijktijdig historisch, inz. kerkhistorisch- en bibliografisch onderzoek (men
denke slechts aan de studien van A.L.E. Verheyden en M.E. Kronenberg).
Ook De Bekeeringe Pauli (uitg. door G.J. Steenbergen, Zwolse Drukken
en Herdrukken 3 (1953) kan ondanks de pogingen van A. Ampe S.J. in
OGE van hetz. jaar, niet losgemaakt worden uit de reeks der „apostelspelen" van kennelijk Reformatorische strekking, waaraan C.G.N. de Vooys
indertijd een uitvoerige verhandeling wijdde. Merkwaardig is in dit verband, dat L. Willems in VVA 1933 vroeg, of Jeronimus van der Voort niet
de auteur van dit spel kon zijn. Zie verder nog G. Kamphuis Het apostelspel De bekeringe Pauli en de Bijbel in NTg. 46 (1953). - De uitgever G.J.
Steenbergen gaf nog een internationale behandeling van het apostelspel
(van de 14e tot de 18e eeuw) in VVA 1952.
Naast GI JSBRECHT MERCX (van wie G. Degroote een gelegenheidsgedicht
publiceerde in Eigen Schoon en De Brabander 31) en FRANS FRAET (van
wie A. v. Elslander een refrein aantrof in Hs. Sloane 1174 en de bundel
van Jan Michiels, zie Ts 66 (1948), blz. 248), bleken ook JACOB JACOBSZ.
CASSYERE en EGBERT MEYNERTSZ. de Hervorming, bepaaldelijk het Calvinisme to hebben aangehangen (zie mijn artt. in NTg. 46 (1953) en 47
(1954). Met WILLEM VAN HAECHT heeft zich (sinds zijn onuitgegeven dissertatie, Leuven, 1947) in het laatste decennium uitsluitend G.J. Steenbergen
beziggehouden. Ik telde een vijftal bijdragen, t.w. De auteur van de Antwerpse Ommeganck-Ordonnantie in GP 25 (1947), Ref ereynen en andere
kleine gedichten van Willem van Haecht in NTg. 42 (1949), Willem van
Haecht's geschrif ten voor het Antwerpse Landjuweel in Jb. Fonteine 1950.
Een onbekend ref erein over de armoede in LB 40 (1950) en Een onbekend
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klaaglied over de Spaanse Furie in Hand. IV d. Zuidned. Maatij. v. Taalen Lett. en Gesch. 1950. - Aan het ceuvre van de martelaar AMBROSIUS VAN
MOLLE (vooral bekend door de studien van L. v. Boeckel) kon A. v. Elslander nog twee refreinen (Jan de Bruyne 3 en Jan Michiels fol. 196)
toevoegen, zie Ts. 66 (1949), blz. 277, 280 e.v. In een vergelijkende studie
trachtte onderget. 't Caetspel der Franchoysen van zijn gelukkiger stad- en
geloofsgenoot JERONIMUS VAN DER VOORT als een gematigd geuzenlied te
karakteriseren, zie Uyt Jonsten Versaemt (1953) blz. 192 e.v.
Een overtuigd calvinist bleek bij nader toezien ook de RoeselaarsBrugse herbergier ROBERT LAWET te zijn, zoals ik trachtte aan te tonen in,
NTg. 44 (1951). 's Dichters gehele ceuvre, thans uitgebreid met het teruggevonden spel Van de vroome vrauwe Judich ende van Holifernes (zie
A. v. Elslander en L. De Scheerder in Album-Baur I (1948) en met de
uitgave van Jhesus ten twaelf jaren oudt door E. Galama in LB 40 (1951),
zal in dit licht opnieuw moeten worden bekeken. - Zal de wenselijkheid
van een uitgave van het volledige werk van de Haarlemse rederijker
LOURIS JANSZ. (op wie ik het laatst de aandacht vestigde door de uitgave
van zijn klucht Van onse lieven heers minnevaer in mijn Vier Excellente
Kluchten (1950) wel door niemand worden betwijfeld, met de uitgeweken
Zuidnederlander JACOBUS CELOSSE zullen waarschijnlijk weinigen na mijn
uitvoerige analyse van zijn dichtwerk in Jb. Fonteine 1946-'47 een nadere
kennismaking begeren. Maar het getij der „edele conste" is dan (begin
17e eeuw) ook verlopen.
Tot besluit van deze rubriek moge ik nog wijzen op het overzicht van
het Reformatorische rederijkersdrama in mijn Uyt lonsten Versaemt
(1957) en de artikelen van A. v. Elslander over de Hervormingsgezinde
(of - geInfecteerde) refreinfeesten te Antwerpen in 1556 (zie Revue Belge 25
(1946-'47) en te Brussel in 1580 of '81 in GP 22 (1944).

CONTRAREFORMATORISCHE REDERI JKERSLITERATUUR.
Ook in het jongste decennium bleef het onderzoek van deze literatuur
vrijwel beperkt tot de dichteres van onze schoonste refreinen, ANNA BIJNs.
Wat velen vermoedden, sprak J.A.N. Knuttel in Ts. 65 (1947 uit : de
bundel Nieuwe Ref reinen is geen verzameling, hij vormt een eenheid en
zal het werk zijn van A. Bijns. Toch gaf niet deze stelling de stoot tot het
vernieuwde onderzoek, maar de volksboek-publikaties van Luc. Debaene
(zie ook boven, blz. 141), die J. v. Mierlo S. J. inspireerden tot een aantal
artikelen (zie VVA 1949-1951 en 1955), waarin hij verband trachtte te
leggen tussen de verschijning van een aantal volksboeken, inz. van Die
waerachtige ende Een seer wonderlijcke historie van Mariken van nieumeghen en de litteraire werkzaamheid van de Antwerpse schoolmeesteres.

We hebben reeds vermeld (zie boven blz. 144), dat P. Maximilianus O.F.M.
Cap., L. Roose en G.W. Wolthuis en onlangs ook K. Meeuwesse daartegen
stelling hebben genomen. Zeer nuttig werk deed intussen L. Roose (de
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schrijver van een bekroonde Leuvense dissertatie over de Antwerpse
dichteres, zie verslagen van de Keurraad in VVA 1951) met de samenstelling
van een bloemlezing uit de refreinen (1949, Klass. Galerij 52), in afwachting van de gewenste moderne heruitgave van haar gehele oeuvre.
Tussen ANNA BI JNS en CATHARINA BOUDEWIJNS ligt bijna een halve eeuw,
waarvan hier niets belangrijks genoemd kan worden. Het propagandagedicht voor de Kapellekerk van de Brusselse dichter J. BLANCKAERT (zie
P. Gorissen in Hand. v. d. Zuidned. Maatij. v. Taal- en Lett. en. Gesch. 9
(1955) behoort nauwelijks tot ons onderwerp. Ook over CATHARINA BOUDEWIJNS is na het overzicht van E. Rombauts in GLN III bij mijn weten niets
meer verschenen. - Voor de extra-retoricale Contrareformatorische literatuur (zie boven blz. 140).
HUMANISTISCH EN RENAISSANCISTISCH BETNVLOEDE REDERI JKERSLITERATUUR. Daar de nieuwe geest in retoricale kringen
vooral door middel van vertalingen van de klassieken binnendrong, moet
hier bepaaldelijk voor het werk van CORNELIS VAN GHISTELE allereerst gewezen worden op P. J.M. van Alphen Nederlandse Terentius-vertalingen in
de 16e en 17 e eeuw (1954), waarbij in ruimer verband ook de kunst van het
vertalen zelf betrokken is (zie daarover laatstelijk T. Savory The art of
translation, 1956). Overigens is de belangstelling voor de literatuur van
deze rubriek gering gebleven. Zo noteerde ik bijvoorbeeld geen enkele
studie over LUCAS D'HEERE. De figuur van J.B. HOUWAERT ZOU eenzelfde
lot beschoren zijn geweest, indien niet F. van Vinckenroye het plan had
opgevat een nieuwe uitgave te bezorgen van De vier Wterste ; zie voorlopig
zijn opstel over De refreinen van J.B. Houwaert in NTg. 49 (1956) (met
een aanvulling). Op des dichters onoorspronkelijkheid vestigde ik de aandacht in Opnieuw plagiaat bij Houwaert? in NTg. 44 (1951).
Er zou veel voor te zeggen zijn de kampioen der verdraagzaamheid, DIRCK
VOLKERTSZ. COORNHERT in de volgende rubriek te plaatsen, ware het niet,
dat in de naoorlogse periode — met uitzondering van A. Zijderveld
Coornherts ABC, herdrukt in. Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld
(1953) en H. Bonger De motivering van de godsdienstvrijheid bij D.V.
Coornhert (1954) — uitsluitend de schrijver der comedies aan de orde is
gekomen en Coornhert zich daarin eerder aan ons voordoet als een Humanistisch beInvloed rederijker dan als een vroege renaissancist. De comedies
van Coornhert vormden het onderwerp van een Gronings proefschrift van
P. van der Meulen (1945), met een uitgave van de Comedie van Lief en
Leedt, negen jaar later gevolgd door zijn uitgave van alle spelen in Het
Roerspel en de Comedies van D.V. Coornhert (1955). Inmiddels had Van
der Meulen nog een artikel gepubliceerd over Coornhert en Colijn van
Rijssele in NTg. 40 (1947) en Over de datering van Coornherts „Abrahams
Uytganck" in Ts. 65 (1947), door A. Zijderveld beantwoord in Nog eens
Abrahams Uytganck in Ts. 65 (1948). De heruitgave van Coornherts vol149

ledig dramatisch werk gaf mij aanleiding tot een uitvoerige bespreking in
Ts. 74 (1956) en een eerste proeve van onderzoek naar C.'s geestelijke
ontwikkelingsgang in De strekking van Coornhert's Rijckeman in Sp. d. L.
1 (1956). - Voor de extra-rhetoricale Humanistische literatuur (zie boven
blz. 141).
VROEGE RENAISSANCISTEN. Twee schrijvers eisten na de oorlog
ongeveer alle belangstelling voor zich op, VAN DER NOOT en MARNIX. Is de
Olympia-dichter inderdaad een Europese figuur ? En rechtvaardigt dit
mede de voorbeeldige toewijding van onze literatuurhistorici in de afgelopen jaren ? Daar zijn de diepborende studien van J. Wille over Van der
Noots godsdienstige denkbeelden in Studien aangeboden aan Prof. Dr.
Gerard Brorn (1952) en in Vooys voor De Vooys (1953), de uitgave van
Het Bosken en het Theatre (met een nieuwe datering en karakterisering)
door W.A.P. Smit met medewerking van W. Vermeer (1953), van Epitalameon, oft Houwelycx Sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen

(1583), door W.A.P. Smit en W.Gs. Hellinga (1953), het proefschrift van
C.A. Zaalberg „Das Buch Extasis" van Jan van der Noot (1954), met o.a.
een voortreffelijk bronnenonderzoek van het „leerdicht der onwereldse
gezindheid", gevolgd door de prachtige facsimile-uitgave The Olympia
Epics of Jan van der Noot (1956) en van de Lofsang van Braband I Hymne
de Brabant (ter perse). Inmiddels inspireerde Van der Noots petrarchisme
R. v. Nuffel tot Il Petrarca nell' opera di Jan van der Noot in Studi
Petrarcheschi 3 (1950) en zijn psalmbewerkingen tot een gedachtenwisseling
tussen L. Strengholt en J. Verhage in LT 182 (1955) en 186 (1956).
De na-oorlogse belangstelling voor MARNIX houdt gelijke tred met die
voor Van der Noot. Een belangrijke ontdekking deed J.G. Sterck, toen hij
in de Commentaire et illustration sur l'epistre missive de M. Gentian
Hervet par Nicolas Jomlaiela een geschrift van Marnix van St. Aldegonde
ontdekte, waarvan de Biencorf een uitgebreide Nederlandse bewerking
vormt, zie J.G. Sterck Bronnen en samenstelling van Marnix' Biencorf der
H. Roomsche Kercke (1952, Kon. Vlaamse Acad., reeks VI, n° 69) ; bespreking van zijn talrijke voorstudies (in LB 36, Sacris Erudiri 1 (1948) en 2
(1949), Miscell. J. Gessler 2 (1948), enz. is daardoor overbodig geworden.
Bij het litteraire bronnenonderzoek van Sterck kwam het humanistischtheologische van W.A. Nolet 0.P., Marnix als theoloog (1948). Daarnaast
bleef Marnix' psalmbewerking de geesten boeien. De verhouding tot die
van Utenhove en Dathenus behandelde W.A.P. Smit in Album-Baur (1948),
de bibliografie van. Het Boeck der Psalmen Davids Prosper Arents in.
Miscell. J. Gessler (1948). De paedagoog vond belangstelling bij M. Grypdonck blijkens zijn bijdrage in Album-Baur (1948) over de datering van
Marnix' geschrift over de opvoeding der jonge edellieden. Vermelden wij
volledigheidshalve nog het artikel van Dalm. van. Heel O.F.M. over
Marnix' bestrijder W. V. SPOELBERGH .O.F.M., in Bijdr. V. d. Gesch. V. d. Prov.
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d. Minderbroeders, enz. 6 (1950) en het populaire boekje van F. van
Kalken en T. Jonckheere Marnix de Sainte Aldegonde. Le politique et le
pamphlètaire. Le pedagogue (1952).
Indien een syntactisch-stilistisch onderzoek van het Wilhelm u sdat eigenlijk in de vorige rubriek thuishoort — opheldering kan brengen
in de auteurskwestie, zal het Groningse proefschrift van W.A. Ornee De
zin in het Nederlandse proza en de poezie van Philips van Marnix, Heer
van St. Aldegonde (1955) belangrijke hulpdiensten kunnen verrichten.
J.B. Drewes Wilhelmus van Nassouwe, enz. (1946) schijnt wel aan. Marnix

vast to houden, maar niet bepaaldelijk op taalkundige gronden. Evenzo
S. J. Lenselink in LT 146 (1948) contra E. Smedes, die in Tijdschr. v. Gesch.
60 (1947) voor BALTHASAR HOUWAERT had gepleit, gesteund door A. Kessen
in Miscell. Van Gils (= Publ... Limb. 85 (1949); zie ook Lenselink in Trouw
v. 11-9-'48 en in Ts. 67 (1950) en de discussie naar aanleiding van Stercks
voordracht op het 20ste Nederlandse Philologencongres. In tegenstelling tot
Drewes, die het Wilhelmus in 1571-'72 had geplaatst, pleitte Lenselink voor
1568. Tot dezelfde datering kwam A. v. Duinkerken Het Wilhelmus (1948),
maar met .1 ERONIMUS VAN DER VOORT als dichter. - Een theosofische
(hinein) interpretatie — op grond van Verwey's driedeling 1-6 ; 7-9 ; 10-15
— gaf W.F. Breman De boodschap van het Wilhelmus (1951). Compositieonderzoek blijft gewenst. Een zekere doordachtheid in de voorstelling (op
het thema van het aardse naar het hemelse) bepleitte K. Meeuwesse (zie
Handelingen v. h. 21 ste Ned. Philologencongres 1950). Mijns inziens zou
de volgorde der coupletten bij een logische, „geleerde" compositie moeten
zijn 1, 15, 2, 5 (waarbij eventueel 11-14), 4, 10, 3, 6-9, waarom mijn gedachten weer van Marnix worden weggevoerd. Tot Marnix en een latere
datering — die mij evenmin aanspreekt — keert A. J. Veenendaal terug in
Tijdschr. v. Gesch. 67 (1954) ; nog in dezelfde jaargang van dit tijdschrift
werd hij bestreden door M.H.J. Verjans. Over mogelijke invloed van
Luthers liederen op het Wilhelmus schreef nog S. J. Lenselink in NTg. 41
(1948) en over Het Wilhelmus en de bijbel G. Brom in Med. Ned. Acad.
v. Wet., afd. Lett. N.R. 9, n° 1 (1946) ; zie ook dez. De tradztie in het
Wilhelmus in Huldeboek-Kruitwagen (1949). De belangrijkste musicologische aanwinst was de ontdekking van de Wilhelmus-variant in het Luitboek van Dallis uit 1583 (zie Fr. Noske in N. Rott. Cour. v. 22-12-1956,
Wek. Bijv. p. 1). - In aansluiting aan het Wilhelmus moge hier nog worden
gewezen op de uitgave van een bundel Nederlandse strijdzangen uit de 16e
en de eerste helft der 17 e eeuw door W.J.C. Buitendijk (1954). Een liedeken
van de Sancten publiceerde ik in. Vk. 1946.
De overige vroege renaissancisten ondervonden slechts geringe belangstelling. Zijdelings op ons onderwerp betrekking heeft het proefschrift van
Helen Noe Carel van Mander en Italie (1954), interessant voor de Italiaanse levens in het Schilderboeck, en de historisch opgevatte biografie
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van J.C.H. de Pater over Jan van Hout (1947). Over Roemer Visscher
noteerde ik alleen de bijdrage van E. Rombauts Een onbekende 16e-eeuwse
uitgave van R.V. 's „Brabbeling" in Vooys voor de Vooys (1953). De Spieghel-literatuur tenslotte werd verrijkt met een nieuwe uitgave van de
Lieden op 't Vader Ons, bezorgd door G. Degroote (1956 ; Zwolse Drukken
en Herdrukken, n r 20), G. Kuipers De waardering van Spieghel's Twespraeck (1947) en enkele artikelen van P. Minderaa, t.w. Twee Hertspieghel-problemen in Vooys voor De Vooys (1953) en Kanttekeningen bij de
Hertspieghellektuur in NTg. 46 (1954).
NASCHRIFT. De onvolledigheid van deze kroniek, waarop boven (zie
blz. 140 *) is gewezen, blijkt mede uit het ontbreken van de literatuur, die
betrekking heeft op de hulpinfetenschappen. De bewerking daarvan blijve
voorbehouden voor een afzonderlijke kroniek. Inmiddels vestig ik voor de
g e s c h i e d e n i s in de ruimste zin des woords de aandacht op de
regelmatig verschijnende kroniek in de Bijdragen voor de Geschiedenis
der Nederlanden, voor de bibliografie op de tijdschriften Het
Boek en De Gulden Passer. Gaarne zou ik opzettelijk nog even willen
wijzen op de voortzetting van Nijhoff-Kronenbergs Ned. Bibliographie van
1500-1540, M.E. Kronenbergs Verboden boeken en opstandige drukkers in
de Hervormingstijd (1948) en het art. van dez. schrijfster in Ned. Archief
v. Kerkgesch. Nieuwe Serie 40 (1953). Ook P. Arents De Vlaamse schrijvers
in het Engels vertaald (1481-1949) is hier van belang. En voor het eind van
de 16e eeuw ook L. Leuven De Boekhandel to Amsterdam door katholieken
gedreven tijdens de Republiek (1951).-Voor de taalbemoeienis
noem ik alleen L. van den Branden Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw (1956, Kon. Vlaamse
Acad. v. Taal- en Lett., Reeks VI, n° 77), waarin vrijwel alle oudere
literatuur is verwerkt. Voor de a l g e m e n e en v e r g e l ij k e n d e
li ter a tuurgeschiedenis zijn o.a. van belang J. Janssens La
fable et les fabulistes (1955), H. Meylan Epitres du coq a Nine. Contrib.
a l'histoire de la satire au xvie siecle (1956), W. Monch Das Sonett. Gestalt
and Geschichte (1954), M.T. Herrick Tragicomedy : its origin and development in Italy, France and England (1955), A. Zijderveld De allegorie
in de Renaissance in NTg. 38 (1945) en zijn emblema-studie in OudHolland 1949 (naar aanleiding van Cesare Ripa's Iconologia), J.D. Warners
Het Nederlandsche kwatrijn (1947), G. Kazemier De alexandrijn in de
16e en 17e eeuw in Hand. v. h. 20 ete Ned. Philologencongres (1948), inz.
voor de t h e m a t o l o g i e: Ch. Decleyan Le theme de Faust dans la
littêrature europdenne, tome I, J.F.M. Kat De verloren zoon als letterkundig motief (1952), S.A. Vosters Spanje in de Nederlandse literatuur
(1955), voor de doxologie: A. Fletner Erasmus im Urteil seiner
Nachwelt. Das literarische Erasmus- Bild von Beatus Rhenanus bis zu
Jean le Clerc (1951). - Tenslotte zouden nog de verdienstelijke beoefenaars
152

der 16e-eeuwse literatuurgeschiedenis genoemd moeten worden, die sedert
de Bevrijding zijn overleden (zoals C.G.N. de Vooys) of herdacht (zoals
L. Scharpe in VVA 1955).
Leiden

J. J. MAK
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Laureys, Liliane : De taal van Karel Broeckaert.
Vandevenne, Ghislaine : Pieter-Frans Van Kerckhoven. Een monografie.
RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT

Licentiaatsverhandelingen :

Burm, Luc : Johan De Meester. Analytische monografie.
De Visscher, L.: De folkloristische motieven in het letterkundig werk van
F. Timmermans.

Geubels, P.: Caesarius van Heisterbachs Dialogus miraculorum in Middelnederlandse vertaling. Bijdrage tot de studie van de exempelenliteratuur
in de Middeleeuwen.
Grillet, Fr. : Tegner en Potgieter.
Janssens, Ch. : Typen in het Vlaams toneel na 1830.
Van Hese, H.: De rivaliteit tussen de steden in Vlaanderen. Weerslag op
de folklore en in het bizonder op de volksliteratuur.
Van Ruymbeke, M.: Gentse vastensermoenen nit het jaar 1463.
Doctorate dissertatie :
Liebaers, H.: Helene Swarth en Pol de Mont.
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN

Licentiaatsverhandelingen :
Aarts, Peter : Cyriel Verschaeve dramaturg. De drama's en de opvatting
van het drama van Cyriel Verschaeve.
Braeckmans, Simone : De structuur van Vondels drama. Een inleidende
studie.
Comeyne, Lutgart : Robrecht De Smet. Een godvruchtig en geleerd Nederlands-Vlaams priester.
De Cuyper, Jerome : Cyriel Verschaeve, geestelijk erfgenaam van Albrecht
Rodenbach. Proeve van verklaring en bewijs.
Deleye, Maria : De bijdragen van Hugo Verriest in de tijdschriften.
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Demarre, Irma : Het geestelijk lied in Zuid-Nederland van 1625 tot 1650.
Auteurs en verzamelaars.

De Pauw, Godelieve : Liederen van P.Cz. Hooft. Zijn liederen in verband
met tekst en melodie der opgegeven „wij.zen".

De Winter, Jeanine : Bibliography of American Literature in Belgian
Periodicals. An Index of Articles, Essays, Book-Reviews having appeared in Belgian Periodicals, and dealing with American Literature,
Authors and their Works.
Goethals, Georgette : Emmanuel De Bom als romancier.
Lauwers, Magda : De literaire theorie en de cultuuropvatting van Lodewijk Dosfel.
Smolders, Paul : De letterkunde en de schilderkunst tussen 1830 en 1840
in Vlaanderen. Een vergelijkende studie.
Toisoul, Marie-Louise : Bibliografie van de Skandinavische letterkunde
in de Zuidnederlandse tijdschrif ten sinds 1900 tot 1952.
Van den Putte, Augusta : Hendrik Conscience. Enkele historische romans
vergeleken met hun bronnen.
Verbeek, Gerard : Proeve van verklaring van het spelelement in de letterkunde met een toepassing op Guido Gezelles poezie.
Walterus, Andre : Het dramatisch werk van Pol de Mont.
Doctorale dissertatie :
Peeters, Gaston J.: Frans Vervoort, O.F.M. en zijn afhankelijkheid van de
middeleeuwse mystieke passieliteratuur.
RIJKSUNIVERSITEIT TE LU1K

Licentiaatsverhandelingen :
Bay, L.: Over het gebruik van dialect in enkele werken van H. Teirlinck.

Duysens, C. : Enkele aspecten van de techniek van H. Teirlinck in Mijnheer
Serjanszoon, Orator didacticus.
A CA DEMIEJAAR 1955-1956
VRIJE UNIVERSITEIT TE BRUSSEL

Licentiaatsverhandelingen :
Gultens, Godelieve : Bijdrage tot een studie over de invloed van het
Franse Symbolisme op de eerste prozawerken van Karel van de Woestijne.
Van der Vaet, Denise : De romans van Gerard Walschap tot 1940.
Vermeylen, Herman : Bertus Aafjes' scheppend werk.
Doctorale dissertatze :
Van Passel, F.: Het tijdschrift „Ruimte" als brandpunt van humanitair
expressionisme, 1920-1921.
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RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT

Licentiaatsverhandelingen :

Baert, Aime : Frederik van Eeden als litterair criticus.
Bultereys, Willy : De Nederlanden en August Wilhelm Schlegel. Een
bijdrage tot de studie van de invloed van A.W. Schlegel.

Caducque, Annie : Zes onuitgegeven sermoenen van Jan en Willem Storm.
De Clerck, Charles : P.C. Boutens (1870-1943). Een levensbeeld met bibliografie.

Guns, Paul : J.F.J. Heremans en het „Nederlandsch Museum".
Hendrickx, Gustaaf : Nicolaas Beets als criticus.
Ingels, Frans : Syntaxis van de Beatrijs. Het Werkwoord.
Michels, Jan : Kritiek en literaire theorie bij Herman Gorter.
Roels, Etienne : Expressionistische tijdschriften in Vlaanderen.
Remouchamps, Hans : N.E. Fonterie.
Van den Berghe, Rob. : Antwerpse tijdschriften uit de Romantiek (18241846).
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN

Licentiaatsverhandelingen :

Dentant, Jozef : De invloed van A. Dacier's „Poetique d'Aristote" op Michiel de Swaens „Digtkonde".

Deschutter, Frans : Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmische
studie.

Dewit, Julien : De psychologische figuur van Jan van Nijlen als dichter.
Dirven, Rene : Wies Moens in het kader van het expressionisme.
Geelen, Adriaan : Aanzet tot een stilistisch onderzoek van het dichtwerk
van J.H. Leopold.

Hofmans, Roger : Literair-esthetische opvattingen in de Vlaamse tijdschriften van 1830 tot 1855.

Krott, Walter : Flandern and Deutschland (1830-1848). Beitrag zur Geschichte der deutsch-fltimischen kulturellen Beziehungen.

Laga, Godelieve : Maria in de Middelnederlandse letterkunde. Onderzoek
van de voorstellingswijze in de diverse literaire genres en van het parallellisme in de plastische kunsten.
Lemeire, Hubert : Het menselijke element in de literatuur.
Roeyers, Germain : Bijdrage tot de studie van de godsdienstigheid in het
werk van Felix Timmermans.
Schreurs, Hendrik : De beginperiode van het literair expressionisme in de
Vlaamse tijdschrif ten (1914-1920).
Van Compel, Ferdinand : Het Schilder-Boeck. Onderzoek naar de estetische opvattingen van Karel van Mander in „Het Leven der Doorluchtighe Nederlandtsche en Hoog-duytsche schilders".
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Verbeeck, Louis : De ellips, de interpunktie en de direkte rede bij Walschap.
Wilmots, Jozef : Gorters Mei. Een onderzoek naar de stijlwaarden van
woord en zin.
Doctorale dissertatie :
Van den Branden, Lode : Het streven naar verheerlijking, zuivering en
opbouw van het Nederlands in de 16e en het eerste kwart van de 17e
eeuw.
RI JKSUNIVERSITEIT LUIK

Licentiaatsverhandelingen :
Xhaufflaire, J.: Enkele beschouwingen over de verhouding tussen techniek en esthetische waarde in het letterkundig werk, steunende op
„Maria Speermalie" door H. Teirlinck.
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BOEKBEOORDELINGEN
Lanceloet en het hert met de witte voet. Tekstuitgave met inleiding en

woordverklaring door Dr. Maartje Draak. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
1953, 66 biz. (Zwolle drukken en herdrukken voor de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, Nr. 6). Ing. f 1,60.
De studie van de rond koning Arthur ontstane literatuur heeft de
laatste jaren zo'n vlucht genomen — getuige b.v. de oprichting van de
Societe Internationale Arthurienne (binnenkort de SIA ?) — dat zelfs
ervarenen in de Mnl. letteren er angstvallig voor waakten zich in deze
doolhof te begeven. Het probleem dat Arthur en de zijnen stellen, is
immers zo veelomvattend dat het onmogelijk vanuit de enge, nationale
gezichtshoek kan worden benaderd. Des te dankbaarder stemt het ons dat
Mej. Draak, de bekende keltologe en wellicht de enige in de Nederlanden
die voor een dergelijke taak is berekend, ons als een nieuwe Ariadne de
draad wil geven voor een kleine, verrukkelijke tocht, waarin Lanceloet
voor de jonkvrouw de witte hertevoet verwerft.
In haar inleiding onderzoekt de schrijfster op speelse, fantasievolle wijze
de plaats van ons verhaal in het geheel van Lod. van Velthems (eerder
samensteller dan opdrachtgever ?) Lanceloetcompilatie en de herkomst
ervan. Een vergelijking met het (tweede stuk van) Lai van Tyolet — een
ver familielid, voor 1225 — doet elk direct literair verband buitensluiten
en geeft aanleiding tot de volgende hypothese. Velthem (florebat 1326)
heeft voor zijn compilatie (Witte Voet II) gebruik gemaakt van een oudere
tekst (Witte Voet I, voor 1291) ; deze laatste gaat, tezamen met Tyolet,
terug op een literaire tekst X [circa 1200], die misschien Frans, doch waarschijnlijker Diets was en dan met Witte Voet I samenvalt.
De tekstuitgave zelf mag als uitstekend in haar soort gelden ; ik vergenoeg mij daarom met enkele kanttekeningen. — Merkwaardig is in v. 95
de spelling (Keye) volhden (naer) (volgde hem) en in v. 591 de vorm du
wondetsene ; graag hadden wij daar iets naders over vernomen. — Bij
v. 180 lijkt het mij beter <in> t te emenderen, liever dan bij vernemen
(verg. v. 497) een betekenis te fantaseren. — De gewrongen verklaring van
v. 247 (Dat hondekijn liet na gaen) kan mij niet bevredigen ; ik voel er
meer voor hondekijn niet als subject (van liet) te handhaven en liet [hi]
te lezen. — Bij v. 269 (Sept hare dat si wel doe Altoes) heb ik mij afgevraagd
of de schrijver niet eerder bedoelt : dat het haar steeds goed moge gaan,
dat ik haar al het goede toewens (verg. Mnl. W. 2, 249) ; gewoon een heilwens, al schijnen de volgende regels wel in de richting van een zedelijke
lering te wijzen. Een goed getroffen vertaling of omschrijving heeft
soms het nadeel dat zij de Mnl. manier van zeggen niet meer doorzichtig
maakt ; een voorbeeld daarvan is r. 278-279. — In v. 350-351 kan het
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antecedent wegblijven (Stoett § 60) en is de emendatie eenen man m.i.
overbodig. — Wellicht zou het nuttig zijn geweest er in deze uitgave op
te wijzen dat man „leenmannen" (v. 375) een m.eervoud (zonder uitgang)
is. — (Trecht) daer af (v. 457) zie ik niet abstract („in dezen") maar
concreet : 't recht van deze voet, waar deze voet recht op geeft. — V. 677
is naar mijn mening pars (genitief), gezien part (voluit in 225, en analogisch
511 en 781), de juiste oplossing van de abbreviatuur p (doorstreept) ;
syncope van t voor zware consonantverbinding komt b.v. ook voor in v. 9 :
na haer lans (voor lants) wise. Ik weet wel dat an eens pars start weinig
welluidend klinkt, maar dat is m.i. nog geen reden om inconsequent te
zijn, aangezien ook met perts de zinsmelodie niet wordt gered. — Welke
redenen mag Dr. Draak gehad hebben om in v. 816 gemaect (rijmend op
laet) niet te emenderen in het voor de hand liggende gelnaet, zoals reeds
door Mnl. W. 2, 1330 was voorgesteld ? Een reflexivum hem gemaken is
niet opgetekend en blijkens haar vraagteken weet de schrijfster ook niet
goed raad met haar verklaring. Ik houd het hier met Verdam, maar dan
met de restrictie dat ik deze plaats uit Lanc. niet bij de bet. 2) van gematen
„nederig, bescheiden zijn" zou onderbrengen, maar bij 1) „zich matigen".
Wanneer de jonkvrouw van Walewein verneemt dat Lanceloet haar niet
direct zal huwen en meenemen, onderdrukt zij haar gevoelens, toont zich
waardig en „houdt zich goed". En deze maat waarvan zij blijk geeft, werd
stellig op prijs gesteld in de kringen die het hoofse ideaal hoog droegen
(verg. J. Wettstein, „Mezura" L'Idêal des Troubadours. Zurich 1945, p. 59).
Door omstandigheden verschijnt deze recensie vrij laat, maar hierdoor
kan ik nog de aandacht vestigen op twee publicaties die met dit werkje
in direct verband staan. 1°. Dr. G.I. Lieftinck verbond aan dit hert met
'n wit voetje enkele luchtige „methodologische" en paleografische opmerkingen (TNTL 72, 1-17), die echter elke tekstbezorger met grote vrucht
zal lezen. 2°. Verder werkend aan dezelfde stof van de Britse ridderroman
liet Mej. Draak in de Meded. der Kon. Ned. Ak. v. Wet. (NR 17, Afd.
Letterk. p. 193-223) een studie verschijnen over de Mnl. vertalingen van de
Proza-Lancelot ; zij komt tot de conclusie dat er op zijn minst drie, en
misschien zelfs vijf Mnl. Lanc.-vertalingenibewerkingen hebben bestaan.
R. LIEVENS

De Bekeeringe Pauli, ingeleid, uitgegeven en toegelicht door Dr. G. Jo

Steenbergen. Zwolle, W.E. J. Tjeenk Willink, 1953, 104 blz. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden, Nr. 3). Ing. f 2,15.
In 1928 gebruikte wijlen Prof. De Vooys voor het eerst de term apostel159

spel 1 om aan te duiden die spelen, waarin een episode uit het leven van
een of van verschillende apostelen werd gedramatiseerd en waarvan de stof
werd ontleend aan het Nieuw Testament, meestal aan de Handelingen
der Apostelen. Ongeveer een kwart eeuw later bracht Dr. G. Jo Steenbergen een reeds uitvoerige en systematische behandeling van dit genre
in de Nederlandse letterkunde 2. Dr. St. was dan ook de aangewezen
kenner om de uitgave van het best-geslaagde 3 van deze spelen te verzorgen.
De Bekeeringe Pauli dramatiseert het verhaal van Paulus' bekering
(Hand. 9 : 1-25), maar ook verwerkte de onbekende auteur hierin de
verwij ten van de farizeeen tegen Christus, terwijl hij tevens de liefdeleer
en het voorbeeld van Christus stelde tegenover de vervolgingspraktijken
(cfr. uitgave, blz. 19). Van dit spel bestaan twee redacties : een Brusselse
en een Haarlemse ; de tweede is jonger en een bewerking van de eerste ;
daarom werd de voorkeur aan de Brusselse gegeven.
In de inleiding behandelt de uitgever het genre, de datering, de auteur,
de bronnen ; daarna bespreekt hij de literaire waarde van het spel, om ten
slotte de verhouding tot de godsdienstkwestie te bespreken.
De datering — „hoogst waarschijnlijk kort na 29 april 1550" (blz. 14) —
berust, zoals Dr. St. trouwens zelf toegeeft, op wankele gronden : de
mogelijke reminiscenties aan het plakkaat van 29 april 1550 zijn niet
overtuigend. Weliswaar had De Vooys ook reeds in die richting gewezen 4,
maar de mening van Dr. L. Van Boeckel lijkt mij hiermede niet weerlegd :
deze gaf de voorkeur aan 1563-1564, waardoor verklaard wordt dat het
spel met het werk van W. Van Haecht werd opgenomen ; toen ook staken
de hervormingsgezinden weer het hoofd op 5.
Zoals vroeger De Vooys, verwerpt Dr. St. het auteurschap van Willem
van Haecht : interne en externe criteria verzetten zich hiertegen. Ook
Ghyselbrecht Scherpins schijnt niet de auteur van dit spel te zijn geweest ;
wel dramatiseerde hij waarschijnlijk de bekering van Paulus, v66r 1542,
maar zijn afkomst (Oost-Vlaanderen) en zijn geloofsovertuiging pleiten
tegen zijn auteurschap.
Jeronimus van der Voort, op wiens naam L. Willems het spel had geplaatst 6, was factor van de Goudbloem te Antwerpen vanaf 1577 of 1578 ;
derhalve komt hij evenmin in aanmerking. Trouwens, ook Dr. Van Boeckel had er reeds op gewezen, dat er „geen voldoende gronden aanwezig
1 De Vooys C.G.N. : Apostelspelen in de Rederijkerstijd in Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Af d. Letterkunde, DI. 65, 1928, blz. 153-197.
2 Steenbergen Dr. G. Jo : Het Apostelspel in Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, mei 1952, blz. (439)-487.
8 Cfr. de besproken uitgave, blz. 28.
4 a art. blz. 171.
5 Van Boeckel Dr. L.: Jeronimus van der Voort, een zestiendeeuwsche Liersche
Rederijker, in Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore, Antwerpen, 1943, blz. 20.
6 Cfr. Versl. en Mededel. Kon. VI. Ac., 1933, blz. 667.
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(waren) om het spel der Bekeeringe Pauli met goed recht" aan V.d. Voort
toe to schrijven 7. Dr. St. verwijst wel naar het artikel van Van Boeckel,
doch maakt geen gebruik van de door deze geleerde aangevoerde argumenten.
Ten slotte betwijfelt Dr. St. of het stuk wel van de Antwerpse Goudbloem
afkomstig zou zijn ; z.i. is het eerder van de Goudbloem-kamer van Vilvoorde : hij ziet enige gelijkenis met het devies van deze kamer In liefden
groeyende in enkele slotverzen (ni. 873 en 875) ; hierbij kan ook verwezen
worden naar vs. 654. Deze toekenning brengt echter geen verdere onthullingen. Al kan ik voorlopig ook geen verdere besluiten trekken uit wat
volgt, Loch lijkt me het feit, dat in het spel tweemaal In liefden vierich
(vss 87 en 647) en eenmaal Wt lief den vierich (vs. 780) voorkomt, niet
zonder betekenis.
Als literair kunstwerk vertoont het spel een levendigheid en is het
geschreven in een viotte taal, die een uitgave inderdaad rechtvaardigen.
Dr. St. meent zelfs : „Een vergelijking met andere 16e-eeuwse apostelspelen
valt dus uit in het voordeel van De Bekeeringe Pauli" (biz. 28).
Waar De Vooys in verband met dit spel gewaagd had van „de geest van
gloeiende verontwaardiging en oplaaiend verzet" (blz. 168) en het een
„door en door revolutionair" spel (blz. 167) had gencemd, is Dr. St. voorzichtiger. Terecht schrijft hij „De religieuze overtuiging van de schrijver
van dit spel blijkt niet zozeer uit de positieve verkondiging van bepaalde
leerstukken, als uit de critiek die hij uitoefent" (blz. 29), en om deze laatste
meent hij dat de auteur behoorde tot „de kring van hen, die verontwaardigd waren over de sancties tegen de verspreiding van de nieu religie »"
(blz. 32).
De tekstuitgave en de woordverklaring getuigen van de degelijkheid,
zorgvuldigheid en scherpzinnigheid van de uitgever. Slechts voor weinige
plaatsen heeft Dr. St. geen hemzelf bevredigende oplossing gevonden. Een
paar aanmerkingen mogen hier een plaats vinden :
v. 49 : alsulcke : m.i. niet„ zoals die der farizeeen", maar : zoals die van
jezus daardoor vervalt de wel wat gewrongen verklaring van de
vss. 49-50 ; de betekenis van deze vss. is dan : wie spreken als Hij
(Jezus dus), die mogen op een vlugge dood bedacht zijn = zullen
al vlug ter dood gebracht worden ; maar die hun (nl. der farizeeen)
dwaalleer prijzen, die zullen geeerd worden ; trouwens, deze interpretatie van vss. 49-50 stemt overeen met wat gezegd wordt in
vs. 56.
vs. 285: de rolverdeling van het ns. biedt hier moeilijkheden moet deze
niet zijn : vs. 284 b : Tweede dienaer en vs. 286: Eerste (of tweede) Borger ?
7 Van Boeckel : a. art., blz. 21.
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v. 307: leugen sprekere het Haarlemse hs. heeft hier waarschijnlijk de
juiste lezing, gezien de rijmschikking (middenrijm).
vs. 729: den raet sluijten : i.p.v. „de raadpleging beeindigen" lijkt me de
verklaring „een plan maken" (WNT, X11 3 col. 10) aannemelijker.
Alhoewel de uitgever reeds naar tamelijk veel bijbelplaatsen verwijst, zal
elke lezer nog herhaaldelijk een bijbels woord horen opklinken, zonder
dat dit vermeld wordt, zoals b.v. in vss. 36-38 : cfr. Matt. 15 : 31 en Marc. 7 :
37 ; vs. 108: Rom. 8 : 31 ; vs. 310: Jo. 8 : 48 ; vs. 332: Matt. 9 : 11 of Marc.
2 : 16.
Het besluit, dat de auteur „peen blijk geeft van een grondige bijbelkennis"
(blz. 21) wordt hierdoor nog eens bevestigd, maar anderzijds wijzen de
overtalrijke bijbelreminiscenties toch op een doordrongen-zijn van de
bijbel.
Deze enkele aanmerkingen verminderen evenwel in genen dele het
verdienstelijke werk van Dr. St. Met deze uitgave van De Bekeeringe Pauli
heeft de bezorger weer eens bewezen dat de rederijkers-literatuur inderdaad meer aandacht verdient.
Dr. A.A. KEERSMAEKERS
en P. J. MEERTENS, Van De Dene tot Luiken, Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-nederlandse Emblemata-literatuur der 16de
en 17 de eeuzv. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956, 128 blz. (Klassieken uit

JOHN KNIPPING O.F.M.

de Nederlandse Letterkunde uitgegeven in opdracht van de Maatschappij
Ing. f 3,30.
der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Nr.
Wie een bloemlezing van emblemata wil uitgeven onderneemt niet iets
wat biezonder gemakkelijk is. Allereerst staat men voor het dilemma : wat
moet primair zijn : de gravure of het gedicht ? Knipping en Meertens
hebben gekozen voor het compromis : soms kozen ze de mooiste of meest
kenmerkende platen, soms de mooiste verzen (blz. 13). Hoezeer dit compromis in een instructieve bloemlezing als de onderhavige op zijn plaats
is en het hier dus Been afkeuring verdient, meen ik toch te moeten stellen :
de plaat (het eigenlijke embleem) is hoofdzaak, de uitleg in poezie of
proza bijzaak. Het is ermee als met de opera : de slechtste literaire tekst
kan een verrukkelijke muzikale compositie niet om hals brengen, evenmin
als levenloze muziek een fraaie zangtekst levend kan maken. Een emblemataboek staat en valt met de schoonheid of expressiviteit van het
aanschouwelijke beeld.
Per definitie kan dus een emblematabundel ook niet goedkoop wezen.
De oorspronkelijke emblematische werken uit het klassieke tijdvak van dit
genre (1610-1670) waren het evenmin : het waren luxeboeken. Het doet
aan de verdienste van de hier te beoordelen bloemlezing niets af, als ik
de wens uitspreek dat er nog eens een fraaiere en grotere bloemlezing
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verschijnt. Het is te hopen dat er een uitgeverscombinatie gevonden wordt,
die het aandurft, een volkomen aan de originelen adequate bloemlezing
van de klassieke Nederlandse emblemata te bezorgen.
Bij dit ideaal blijft het boekje Van De Dene tot Luiken ten achter,
zonder dat dit aan uitgever of samenstellers, die immers een populariserend
werkje wilden geven, géweten kan worden. Om te beginnen is de fotografische reproduktie, die in dit boekje wordt toegepast, voor de weergave
van boekgravures ongeschikt. Wie b.v. de sublieme facsimile's in
M. Funck's Le livre beige a gravures (Paris et Bruxelles, 1925) of die in
L. Brummel's Sinnepoppen van Roemer Visscher ('s-Gravenhage, 1949)
vergelijkt met de fotografische reprodukties die hier en elders worden
geboden, wordt getroffen door een verschil zo groot, dat hij zich soms
ternauwernood bewust is, met dezelfde gravure te maken te hebben. Waar
in de oorspronkelijk boekgravure terwille van de achtergrond of van
lichteffecten het papier blank blijft, wordt dit op de foto egaal grijsgrauw ; hierdoor worden alle zwarte lijnen en arceringen verdoezeld.
Terwijl de schoonheid van een goede boekgravure juist bestaat in een
sterk-lineaire expressie, krijgt de fotografische reproduktie door haar
wazigheid en haar vervaging der contouren veeleer iets picturaals. Wordt
het origineel bovendien nog sterk verkleind weergegeven, zoals in dit
boekje herhaaldelijk gebeurt (zonder vermelding overigens, waar en in
welke mate), dan blijft er van het origineel niet veel meer over dan een
smakeloos prentje. Vergelijkt men b.v. de poes van Claes Jansz. Visscher
op blz. 40 en „Krepel wil altijd voordansen" van Adriaan van de Venne
op blz. 70 met facsimile's op ware grootte, dan vraagt men zich of : is
de popularisering de prijs van deze kwetsing van de esthetische smaak
waard ? Sommige gravures zijn zo verkleind, dat men zelfs met een loep
niet kan zien wat er eigenlijk voorgesteld wordt, gelijk op blz. 21 en 98.
Een grote moeilijkheid bij het uitgeven van een emblematabloemlezing
is ook dat de structuur van vrijwel alle emblematabundels verschillend is :
ik bedoel daarmee de totaliteit van devies of deviezen, gravure, gedicht(en)
soms in meer dan een taal, spreuken, prozacommentaar. Wanneer men van
elke bundel slechts een, of op zijn hoogst twee specimina weergeeft, moet
dit de anthologie uitermate rommelig maken. Het is te begrijpen dat een
uitgever en een typograaf daarvoor niets voelt. Gevolg is dat terwille van
de typografische eenheid een zekere ordening wordt toegepast. Daardoor
wordt echter het beeld dat de lezer krijgt van het origineel nog meer
verminkt. Slechts een enkele keer wordt er vermeld dat er een deel van het
literaire apparaat is weggelaten, zo bij de twee voorbeelden uit Cats'
„Silenus Alcibiades" (blz. 47) en bij het emblema van Heyns (blz. 56),
maar bij de twee specimina van Cats' „Spiegel van den ouden ende
nieuwen tijdt" wordt niets gezegd van de toepasselijke spreuken, bij De
Brune niets van de „Wt-legginghe" die hij eraan toevoegt, en die hier
worden weggelaten.
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Er zijn ook plaatsen waar men een verkeerde indruk krijgt, zonder dat
dit, gegeven de beperkte ruimte, nodig was. Bij Hooft's emblemata worden
de Latijnse en Franse bewerkingen wel afgedrukt, maar er wordt niet bij
gezegd dat ze van C.G. Plemp en van Richard Jean de Neree zijn, waardoor de argeloze lezer denkt dat ze van Hooft zelf zijn. Terwijl overal
elders alle Latijnse en Franse teksten en spreuken vertaald zijn, gebeurt
dit hier op blz. 32-33 niet, omdat het vertalingen zouden zijn. Vertalingen
zijn echter in de 17 e eeuw meest bewerkingen, en de in de Franse „vertaling" gebruikte uitdrukkingen als „par cette bresche" en „Madame est le
miroir" werpen nieuw licht op de betekenis van de plaatjes. Overal staat
aan het hoofd van de pagina de naam van de dichter ; alleen in het geval
van Bredero is de naam van de graveur (Vaenius) ervoor in de plaats
gekomen (blz. 27-28). Bij het emblema van Spieghel (blz. 23) wordt niet
vermeld dat de gravure uit het einde van de 17 e eeuw is (hoewel wsch.
naar een motief uit de tijd van Spieghel zelf), zodat degene die de tijdstijl
van de gravures wil bestuderen, in de war raakt. Bij twee emblematas
van Anna Roemers Visscher (blz. 29-31) wordt als bron opgegeven Beets'
uitgave van haar dichtwerk. Wie daar de gravures zoekt, zal ze er niet
vinden. Aan welke uitgave van Georgette de Montenay ze ontleend zijn,
wordt niet vermeld ; ook de originele Franse teksten, die Beets wel geeft,
ontbreken. Inconsequent is ook de spelling van sommige eigennamen ; zo
wordt de naam van Edewaerd de Dene op drie manieren gespeld : Edward
(10), Eduwaert (18), Edewaerd (20) ; die van Gerardt de Jode op twee :
Gerard (11) en Gerhardt (34). Latijn wordt gewoonlijk in de voetnoten
verklaard, maar op blz. 41 wordt „SS. Patres" met haken en is-gelijk-teken
in de tekst zelf vertaald.
Er staan nogal wat drukfouten en onjuiste moderniseringen van de
spelling in de tekst. Meestal kon ik niet met de oorspronkelijke tekst
vergelijken, maar toch noteerde ik bij mijn lectuur het volgende : 19 plumaaigen, 1.: plumagien, of nog beter plumagen (maar dan ook : couragen,
passagen) ; 20 d'o hoveerdige, 1. vermoedelijk : d'hoveerdige ; 21 dat men
ze, 1.: dan men ze ; 24 Vrijheid, waarheids genot, 1. wsch.: Vrijheid,
waarheids genoot ; 28 grefle, 1.: gresle ; 29 De plenitude, 1.: De plenitudine ; 29 Woeiriot, 1.: Woeriot ; 31 Dez', 1.: Deez' of Dees ; 34 Kopergravure, 1.: Kopergravures ; 35 de jongen, 1.: den jongen ; 40 de schipper,
1.: den schipper ; 40 bouman, 1.: bouwman ; 42 Arabien, 1 : Arabien ;
42 ontstaan, 1.: ontstaat ; 53 staande op een rad of op een bol, 1.: staande
op een bol ; 63 geraén, 1.: geraan ; 79 ijdelijk, 1.: ijdellijk ; 100 Als is,
1. : Al is ; 106 eenen, 1.: enen ; 107 die de bel, 1.: wie de bel ; 109 liefelijk,
1.: lieflijk ; 115 eigendlijk, 1.: eigentlijk ; 125 (wiens, .1 : (Wiens ; 125 (hoe,
1.: (Hoe.
Ondanks enkele gebreken mogen wij het boekje als een waardevolle
aanwinst voor de literatuurstudie beschouwen. Men vergete niet, dat hier
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pionierswerk verricht werd. Mooie vondsten zijn er gedaan ; ik denk b.v.
aan het kostelijke gedicht „Het jonk kind" van Geeraerdt van Wolsschaten. De inleiding is kort, maar zakelijk en verhelderend ; hetzelfde
geldt van de iconografische toelichtingen van Dr. Knipping.
Een van de moeilijkste problemen kon in dit bestek natuurlijk niet tot
oplossing worden gebracht : wat is eigenlijk een emblema ; waar moet men
de grenzen van het genre trekken ? De Vries gaf op blz. 10 van zijn dissertatie de volgende definitie van een emblemataboek : „Eene verzameling
van zinnebeeldige prenten met opschrift, elk met een omschrijving of
uitlegging in verzen erbij ; later meestal nog door een meer of min
uitvoerigen commentaar in proza vergezeld." Hij voegde er echter aan
toe : „Tegen het einde der 17e en in de 18e eeuw kan men niet meer zo
scherp definieren en krijgen wij, vooral van katholieke en speciaal jezuietische zijde, verscheidene emblemata-collecties waar de prenten verdrinken
in een zee van stichtelijke beschouwingen, waar men het aantrekkelijke
van een emblemata-boek aanwendde om vrome beschouwingen en stichtelijke bedenkingen te geven en waar men door de bladzijden-lange „Sedelijcke leeringhe" of „Aanspraecke aan Philothea" de prentjes bijkans over
het hoofd ziet." Inderdaad, wie b.v. een boekje als Poirters' Den Spieghel
van Philagie ter hand neemt, heeft niet de indruk, met een emblemataboek
te doen te hebben. Waar ligt de grens tussen het emblemataboek en het
geillustreerde werk ? Voor mij is het plaatje van Luiken bij „De Ziel
betracht den Schepper uit de schepselen" (blz. 108) zuiver tekstillustratie.
De van Luiken op blz. 116 en 122 opgenomen gravures liggen op de
uiterste grens.
Moge dit boeiende boekje een spoorsiag zijn voor hernieuwde theoretische bezinning en een voorloper van een uitvoerige bloemlezing van
het pure, klassieke Nederlandse emblema.
W.J.C. BUITENDIJK

De Weerliicke lief den tot Roose-mond-1613-, ingeleid
en met aantekeningen voorzien door Dr. 0. Dambre. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink, 1956, 184 blz. (Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Nr. 21). Ing. f 4,60.
JUSTUS DE HARDUWIJN,

Dr. Dambre, de auteur van een uitstekende monografie over Justus de
Harduwijn, uitgever ook van een aantal werkjes van de Gentse dichter,
was wel de geschikte man om een nieuwe editie te brengen van het werk
dat Vlaanderens belangrijkste bijdrage vormt aan de hoogbloei der Renaissancistische lyriek in het Nederlands. Deze editie kan als de definitieve
worden beschouwd.
De eerste moderne uitgave van de Roosemond was het werk van zijn
ontdekker, Prof. Foncke, die buiten een beschrijving van de 17e-eeuwse
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unicum-druk, en een, niet tot in bizonderheden gaande situering van de
gedichten in de Renaissance-poezie, in zijn „Aantekeningen" alleen de
Franse modellen opnam, waarnaar een aantal gedichten uit de bundel
geschreven waren geworden. Tekstkommentaar bleef daarbij achterwege,
zoals ook gebeurde in de facsimile-druk die Dr. 0. Dambre zelf in 1942
van hetzelfde werk bezorgde.
Dr. Dambres jongste werk overtreft nu deze vroegere uitgaven grotelijks
in uitgebreidheid van inleiding en kommentaar. Na een biografische schets
brengt de uitgever ons een, hoofdzakelijk aan Prof. Fonckes studie in Het
Boek ontleende beschrijving van het unicum en een volkomen overtuigende argumentatie ten voordele van de Harduwijns auteurschap van de
Roosemond-gedichten.

Dr. Dambre situeert dan op goede gronden de ontstaanstijd deze poezie
in de Leuvense universiteitsjaren van de dichter (d.i. van ± 1600 tot
augustus 1605) en staat zeer lang stil bij de rol die de pioniers van de
nationale Renaissance in de Vlaamse Nederlanden (Puteanus, Caudron en
Van der Linden) in het ontstaan en de publicatie van de Harduwijns
jeugdwerk hebben gespeeld.
De grote betekenis van de Roosemond-gedichten moet volgens Dr.
Dambre gezien worden in de introductie door dit werk van het cyclische
genre in onze letterkunde. In deze bizondere bouw van de bundel leidt
de uitgever ons in door een nauwgezette ontleding van het dichtwerk,
waarbij door een naspeuren van de in de verschillende teksten voorkomende elementen tot een ook naar de vorm „vervlochten-zijn" der sonnetten en andere gedichten besloten wordt. Of alle door Dr. Dambre aangehaalde overeenkomsten werkelijk op rekening van een bewust streven
bij de dichter naar een eenheidsstructuur mogen gebracht worden, blijven
we ons toch nog in zekere mate afvragen. Bij het nagaan van de opgesomde „korrespondenties" blijft men nog geneigd een en ander uit toeval,
of zelfs uit woord- en rijmarmoede te verklaren.
Dr. Dambres reeds vroeger uitgesproken en hier herhaald pleidooi voor
de opvatting dat een reele liedeservaring aan de Roosemond-gedichten
ten grondslag ligt, kunnen wij in zover bijtreden als het ons verplicht te
denken aan een jeugdepisode, waarin de erotische aandrang bij de dichter
een werkelijkheid is geweest. Bewijzen zijn er o.i. niet om in de gedichtencyclus het verloop van een echt-beleefde liefdesaffaire weerspiegeld te zien.
Ook het later uitgesproken berouw hoeft niet noodzakelijk in verband
gebracht te worden met een avontuur dat tegelijkertijd aan de hier besproken poezie haar inspiratie zou hebben verleend.
Het belang van Dr. Dambres inleidende studie zien wij vooral in het
scherpzinnig afwegen van wat in de Roosemond-gedichten aan de artistieke
opvattingen van de tijd en aan het persoonlijk talent van de dichter te
danken is. Duidelijk tekent de inleider de aanknopingspunten tussen
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de Harduwijns bezieling en het Pleiade-petrarkisme, nauwkeurig schetst
hij ook in een stukje proza, dat zelf hoge litteraire kwaliteiten bezit, de
persoonlijke bijdrage van de dichter in de inhouds- en vormkomponenten
van de cyclus.
In verband met het „open-motief" in de Roosemond-sonnetten wijst Dr.
Dambre op het voorbeeld van Lernutius' Ocelli, waarmede de Harduwijn
(in Sonnet II) trouwens zijn bekendheid expliciet erkent. Uit H. Van
Crombruggens pas verschenen studie over deze Brugse neolatijnse dichter
(Verh. v. d. Kon. Vl. Ac. v. Wet., Lett en Schone Kunsten v. Belgie,
nr. 23) vernemen we dat de Ocelli zelf blijkbaar geInspireerd werden door
een epigram van de Italiaanse, in het Latijn schrijvende, dichter Joannes
Cotta en misschien ook ten dele door een reeks Franse sonnetten van Remy
Belleau. Een der Ocelli-gedichten, lezen we daar ook, werd in 1577 in
J. Lipsius' Epistolae Quaestionis opgenomen. Al deze gegevens komen
treffend het beeld aanvullen dat Dr. Dambre zelf in zijn inleiding schetst
van het litteraire milieu, waarin de Roosemond-sonnetten hun ontstaansbodem hebben gevonden.
Door zijn fac-simile-druk van de Roosemond heeft Dr. Dambre ons een
vergelijking van zijn nieuwe uitgave met het origineel gemakkelijk
gemaakt. Wij noteerden daarbij op de niet-geèmendeerde plaatsen slechts
een afwijking, die eenvoudig het gevolg is van een spijtige drukfout : de
fac-simile heeft namelijk op p. 94 LIEFDEN, waar we in de recente editie
LIEDFEN lezen.
De geboden tekstverklaring verdient niets dan lof, en alleen daarom
hadden wij ze op sommige plaatsen nog wat uitvoeriger gewenst, b.v. bij
me-ghehulden (p. 66), twee-bergh (p. 74), vlammende dan (p. 82) en
snerckende (p. 93).
Een paar vraagjes tot besluit : Is soet-suer (S. II, v. 1) „een typische
antithese bij de renaissancisten" ? Wij hebben het spel met deze tegengestelde begrippen ook bij tal van laatmiddeleeuwse rederijkers, o.a. bij De
Roovere, Bijns, Van den Dale, in Van Stijevoort en Van Doesborch
ontmoet. Kan misbaer (S. XXIII, v. 2) niet beter verklaard worden als
„droevige toestand" dan als „klagen" ? Waarom de uitdrukking een blind
kindt (S. XXV, v. 14) moet gelezen worden als „Cupido in de gedaante
van Roosemond" is niet erg duidelijk. Het gaat hier toch alleen om
Cupido in de gedaante van een blind kind dat de minnaar op onbekende
en gevaarlijke wegen leidt, voorstelling waarop in S. XXVI voortgeborduurd wordt. Het vers is volkomen duidelijk zonder de voorgestelde
interpretatie. Een paar vraagtekens is dus al wat wij in Dr. Dambres
Roosemond-uitgave kunnen plaatsen. Zoals wij bij de aanvang zegden
blijkt dit werkje de definitieve editie van deze belangrijke gedichtenverzameling to bevatten, terwijl wij de daarbijgevoegde inleidende studie als een
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belangrijke bijdrage beschouwen tot een betere kennis van de Nederlandse,
in het bizonder Zuidnederlandse Renaissance-poezie.
L. RoosE
P.C. HOOFT, Baeto, van inleiding en aantekeningen voorzien door Dr. F.
Veenstra. Zwolle, W.E. J. Tjeenk Willink, 1956, 109 blz. (Kiassieken uit de
Nederlandse letterkunde, uitgegeven in opdracht van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Nr. 8). Ing. f 2,60.

De eerste druk van de Baeto (1626), door Veenstra in 1954 uitgegeven
in de Zwolse Drukken en Herdrukken (nr. 11), is nogmaals ongewijzigd,
maar met een sterk verkorte inleiding (15 blz. in plaats van bijna 100)
en zonder bibliografie, afgedrukt in de meer voor de gewone lezer en
voor schoolgebruik bestemde serie Kiassieken. Doordat blijkbaar hetzelfde
zetsel gebruikt is, kon ditmaal de in deze serie gebruikelijke modernisering
van de spelling niet worden toegepast. Enkele verwijzingen naar betere
lezingen van het hs. zijn nu in voetnoten toegevoegd. Dank zij enkele
suggesties van beoordelaars van de edi tie in de Zw. Dr. zijn in de commentaar enige kleine verbeteringen aangebracht. Dat het er slechts zo weinige
zijn, bewijst wel hoe conscientieus Veenstra bij zijn toelichting was te
werk gegaan.
Begrijpelijkerwijze richt de aandacht van de lezer zich vooral op de twee
belangrijkste punten in de controverse tussen de Hooft-kenners Veenstra
en Van Tricht. Heeft de eerste hier zijn opvattingen over de politieke en
religieuze zin van de Baeto onder invloed van Van Tricht's kritiek in
TNTL. 1955, 146 e.v. gehandhaafd, gewijzigd of verzwakt ? Het blijkt dat
V. zich nu wat voorzichtiger uitdrukt, maar, m.i. ten onrechte, tegenover
het standpunt van Van Tricht afwijzend blijft staan. Zegt hij in Zw. Dr. :
„Voor mij staat het vast : Hooft was geen monarchist en zich daarvoor
beroepen op de Baeto, zoals Cornelissen doet, gaat m.i. helemaal niet", nu
luidt het : „naar het mij voorkomt" is het niet zo „dat de drost voor het
koningschap was." Vecnstra heeft gelijk als hij in de Baeto „de morele
fundering van het gezag" aan de orde gesteld ziet, maar de monarchale
tendens, de gedachte aan een getemperde monarchie (vgl. b.v. vs. 11921204, 1515-1523) is te evident dan dat hij ontkend kan worden.
In Veenstra's inleiding voor Zw. Dr. komt men vrij krasse uitlatingen
tegen ten gunste van een door hem verondersteld christelijk karakter van
Hoofts denken en wereldbeeld. Er wordt geponeerd : „dat hij Christelijk
was en afwees alles wat maar naar pantheisme zweemde." Zo sprekend
loopt men het gevaar het begrip christelijk uit te hollen tot „theistisch".
Terecht heeft Van Tricht hier zijn stem tegen verheven. Is men een
christen als men de bewijzen voor het godsbestaan aanvaardt ? Thans zegt
Veenstra : „men zou kunnen twijfelen aan de werkelijke Christelijke gezind168

heid van de schrijver", maar hij wil niet te gauw aan paganisme of pantheisme denken. Hooft een „spinozist avant la lettre" noemen (vgl. Van
Tricht, P.C. Hooft, 1951, 205) lijkt mij anderzijds ook te ver gaand, maar
het feit b.v. dat Hooft over God niet spreekt als de Algoede, de Goedheid,
maar als „yet Goeds" (381) en „kracht van wysheidt" (395), zijn vingerwijzingen in de richting van een pantheistisch godsbesef. Het best zou men
Hooft misschien kunnen noemen : een theist, die meer gevoel had voor de
immanentie dan voor de transcendentie Gods.
Aangezien de commentator zich aanbevolen houdt voor op- en aanmerkingen, mogen er hier enkele volgen bij de noten : 1 lees : zo lang ; 127
lees : het voor u nodig mocht zijn, het u wenselijk mocht voorkomen ; 167
lees : voordat zij wegtrok ; 216, 220, 226-27 : slordige interpunctie en in de
laatstgenoemde tenminste drie syntactische fouten ; 267 lees : onderwerpen ; 472 onjuist, zoals reeds aangegeven door Dr. Zaalberg : „reizigh" is
goed gespeld : pas na de 17 e eeuw werd het „rijzig" ; 839 lees : Bredero ;
1081 lees : daarvan ; 1392 lees : die hebt geladen ; 1445 lees : begeeft u :
1457: geen gevolg gegeven aan de door Van Tricht voorgestelde verbetering. Voorts is er te veel geofferd aan de syntactische stilistiek, hetgeen
soms eerder verwarrend werkt dan verhelderend ; zo b.v. bij 678 de aantekening „beperkend cond.", waar in dit vers een ook nu nog normale
conditionele bijzin zonder voegwoord wordt gebruikt ; of bij 1213 de
opmerking „de imperatief door „bidden wy" verzacht tot precatief", alsof
in een gebed (men denke slechts aan de 4e, 5e en 6e bede van het onzevader) de imperatief niet zonder meer precatief kan zijn.
Deze opmerkingen betreffen maar kleinigheden. Men kan er zich van
harte over verheugen dat de schone, maar tamelijk onbekende Baeto, als
drama niet geslaagd, zo diepzinnig echter van inhoud en zo verheven van
taal, nu door deze voortreffelijke uitgave weer onder ieders bereik is.
W. J.C. BUITENDI JK
Het Fin-de-Siecle in de Nederlandse Schilderkunst, De
Symbolistische Beweging 1890-1900. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1955, VIIIBETTINA POLAK,

415 blz., 119 illustraties (Utrechtse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis,
onder redactie van het Kunsthistorisch Instituut der Rijksuniversiteit te
Utrecht, IV). Geb. f 25.
Op het eerste gezicht zou men denken dat men uitsluitend met een werk
over het fin-de-sikle in de Nederlandse schilderkunst te doen beef t. Niets
is echter minder waar ; vooreerst is, naast een hst. Het symbolisme in de
beeldende kunsten, een gelijklopend hst. Het symbolisme in de letterkunde
voorzien ; verder wordt bij de bespreking van de sociale achtergrond, de
religieuze sfeer, de culturele belangstelling, de stijl van het symbolisme in
de schilderkunst, eindelijk de voornaamste symbolen zelf, voortdurend
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beroep gedaan op de literatuur, niet enkel van de Nederlanden, eveneens
van het buitenland, inz. Frankrijk, — de bakermat, — Engeland en
Duitsland. Het boek heeft dus wel een verstrekkender draagwijdte, dan de
titel eenvoudig aangeeft ; „de nadruk is hierbij komen te vallen op het
Internationale; Europese aspect van de symbolistische kunst in ons land",
en hiermee bedoelt schrijfster in haar inleiding zowel die van de „letterkundigen" als „beeldende kunstenaars", de „schrijvers en schilders", zodat
de vraag rijst of, inderdaad, de titel niet al te eng, te limitatief genomen
is, en niet anders had kunnen worden geformuleerd ? Vooral daar, in wat
feitelijk het kerngedeelte van het werk uitmaakt, het hst. Het Symbolisme
in Nederland 1890-1894 en 1894-1900, literatuur en schilderkunst niet
zelden door elkaar lopen, in het geval R.N. Roland Hoist, een eenheid
vormen.
In tussen is praktisch de hoofdbekommernis van schr. geweest en gebleven een beeld te schenken van de Hollandse symbolistische schilderkunst
(soms weet men niet altijd, of men met schilderkunst in enge zin, dan wel
beeldende kunsten te doen heeft), en zulks in het perspectief van het, in
het bijzonder Westeuropees, fin-de-siecle symbolisme ; met dien verstande
dan, dat de behandeling hiervan schr. er „voortdurend" toe noopte „ook
te rade te gaan bij de scheppingen der woordkunst uit dezelfde periode".
Aldus kwam „als vanzelf het verband naar voren tussen kunstgeschiedenis
en literatuurgeschiedenis", vooral waar „literatuur en beeldende kunst
elkaar ontmoeten", nl. waar het gaat om de symbolistische thema's, motieven, voorstellingswijzen, d.i. symbolen.
Uiteraard, vermits dit verband er is, wat meer betekent, „in de meeste
gevallen bleek, hoe bij de conceptie, de formulering en de behandeling
dezer thema's, de kunst van het woord de eerste is geweest" (ik cursiveer),
is het ook dit literairhistorisch aspect, dat hoofdzakelijk de literatuurhistoricus interesseert, en aanbelangt.
Zo verwondert het me allereerst, van strikt wetenschappelijk oogpunt
uit, waarom niet voorafgaandelijk : 1. oorsprong en juiste omlijning van
het woord en begrip fin-de-siecle aan een grondig onderzoek werd onderworpen ; 2. de vraag is gesteld of woord en begrip slechts een, of verscheiden, allicht tegenstrijdige artistieke verschijnselen, dekt ; 3. de betekenis
ervan wel dezelfde is in de literatuur en de schilderkunst, subs. de beeldende kunsten ; 4. het fin-de-siecle (dat m.i. een zuiver literair begrip is,
trouwens uit de decadente literatuur stamt; cf. het te Parijs, op 7 april 1888,
opgevoerde toneelstuk van H. Micard en F. de Jouvenot, naar die naam),
het hele symbolisme, dus ook die der beeldende kunsten, overkoepelt, of
misschien omgekeerd ? Met betrekking tot dit alles is, methodologisch,
noch in de Literatuur, noch in het Register van personen en zaken, noch
in het werk zelf iets, of weinig, te vinden. Een vastleggen van datgene,
waarom het gaat (althans afgaande op de titel van het boek, hierin van
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hst. I, De atmosfeer van het fin-de-siecle, en wat is atmosfeer?), ontbreekt
hier totaal, zodat niet enkel de verwarring met wat symbolisme heet te
zijn blijft bestaan, doch van meet aan op een onvaste grondslag wordt
gebouwd. Om een voorbeeld aan te halen uit talloze, waar het de symbolistische literatuur geldt, en ook Naar betrekkingen met de beeldende
kunsten. „De gehele symbolistische literatuur, — meent schr. zeer veralgemenend, — is doordrenkt (sic !) van deze zwart-wit (resic !) tegenstelling
tussen lichaam en geest, sensualiteit en askese" (blz. 23). Afgezien van
dergelijke weinig genuanceerde voorstelling van zaken (wat is hier lichaam
en wat geest, wat sensualiteit en wat askese ?), blijft de hele vraag bestaan :
is dit nu ook geldend, of bindend voor wat het fin-de-siecle is genoemd ,
in hoever wel, of weinig, of helemaal niet ? Vooral dan wanneer de literatuur in het spel is, die ik zou zeggen het fin-de-siêcle, althans wat aldus
wordt genoemd, allereerst interesseert.
Uit dit alles is nu, het spreekt vanzelf, niet af te leiden, dat het werk
voor de literatuurhistoricus van de „symbolistische beweging 1890-1900"
in de Nederlandse en Westeuropese schilderkunst, niet nuttig, zelfs van
groot belang kan zijn. Al wat hier gezegd is over de stijl van het symbolisme
in de beeldende kunsten, vooral over de symbolen, althans de meest voor
de hand liggende, en die ook tal van aanknopingspunten met de literatuur,
in het bijzonder de poezie vertonen, is onmisbaar. Hoofdzakelijk wanneer
men er aan denkt, dat tal van dingen waarop in dit verband de nadruk
wordt gelegd, slechts verspreid in encyclopedieen of gespecialiseerde tijdschriften zijn terug te vinden. Ook de ontleding van het werk der voornaamste vertegenwoordigers van de Hollandse symbolistische schilderkunst (of wat, althans, als symbolistisch is op te vatten , waar is, inderdaad,
altijd de grens tussen symbolisme en expressionisme ?), nl. Toorop, Thorn
Prikker, Der Kinderen, R.N. Roland Hoist, verder de ontwikkeling naar
het zg. monumentalisme van de nieuwere tijd tussen 1894 en 1900, het kan
niet meer losgedacht worden van de literaire evolutie in bewuste, op
losse schroeven staande overgangstijd rond de eeuwwisseling, toen grootse
nieuwe dingen op komst waren. Met de werken van G. Brom, Hollandse
Schilders en Schrijvers in de voriga Eeuw (Rotterdam, 1927), J. Engelman,
J. Huizinga e.a. die het verband voortdurend in het oog hebben, beginnen
we nu eindelijk volledig ingelicht te worden over die onverbreekbare
band welke, in die tijd vooral (eigenlijk is het een permanent verschijnsel,
dat echter af en toe op de voorgrond treedt), beeldende kunsten en literatuur tot verscheiden aspecten maakt van eenzelfde geestelijke habitus.
Dit blijkt trouwens weer uit het werk van W. Thijs, De Kroniek van
P.L. Tak, Brandpunt van Nederlandse Cultuur in de Jaren negentig

(A'dam-Antwerpen, 1956), dat nagenoeg de tweede helft van de periode
behandelt (1895-1907), bestudeerd door Polak, en de lijn verder doortrekt.
Jammer dat schr. hiervan, — het is pas verschenen, — geen gebruik kon
maken.
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Wat de bruikbaarheid van dit werk nog verhoogt is het Catalogue
raisonne der symbolistische werken van Toorop, Thorn Prikker, Der
Kinderen en R.N. Roland Hoist (biz. 342-411), waarmee nu eveneens de
literatuurhistoricus, die voor een of ander probleem met betrekking tot
de symboliek staat, zal kunnen rekening houden. Deze catalogus words
verder opgeluisterd met een rijke keuze reproducties van typische illustraties, tekeningen of boeken van genoemde leidende figuren, waaruit
eens te meer, in menig geval, de literatuurgeschiedenis materiaal kan
putten ter vergelijking, en verklaring wellicht, van wat op haar gebied
in deze zelfde tijd toonaangevend was. Ik denk o.m. aan de afhankelijkheid
van Der Kinderen en R.N. Roland Hoist van Verwey en ook H. Roland.
Hoist, die zover ging, dat ze niet zelden samenwerkten, b.v. bij de versiering van de beurs van Berlage te Amsterdam, tussen 1898 en 1903.
M. RUTTEN

Albert Verwey, Keuze uit het Proza van zijn Hoogleraarstijd (1925-1935),

verzameld en verzorgd door Mevr. Dr. M. Nijland-Vermeer. Zwolle, W.E. J.
Tjeenk Willink, 1955, 271 blz. (Zwoise reeks van taal- en letterkundige
studies, Nr. 4). Ing. f 6,10.
Prof. W.A.P. Smit, oud-leerling van Albert Verwey, voorzag deze Keuze
van een inleiding, waarin hij vol pieteit het optreden van Verwey als
hoogleraar herdenkt. De bundel opent met Verweys inaugurele rede Van
Jacques Perk tot nu en sluit met diens afscheidscollege Het lezen en
schatten van gedichten.
In Van Jacques Perk tot nu situeerde Verwey de esthetiek van de

Beweging van '80 in het Europese geestesleven. Het verbeeldingselement
beschouwde hij als karakteristiek voor de moderne letterkunde en Spinoza
zag hij als de oorsprong daarvan. Evenals in zijn jeugdopstellen eiste hij
nog steeds de aandacht op voor het artistieke karakter van de kritiek.
In zijn afscheidscollege Het Lezen en Schatten van Gedichten legde hij
getuigenis of over zijn esthetische opvattingen en zijn academisch onderwijs. Zelden was hij tot theoretische uitspraken over de esthetica te bewegen geweest. Hij plaatste de „academische neerlandicus" tegenover de
„nederlandse letterkundige" : voor de eerste achtte hij de studie van
vroegere, voor de tweede de studie van eigentijdse literatuur als karakteristiek. Kritiek was voor Verwey steeds een middel geweest om in het
literaire leven van zijn tijd in te grijpen en het scheppings- en waarderingsproces aan de lezers mee te delen. Zowel werken uit het verdere verleden
als recente werken kwamen in aanmerking om aan een waardebepaling te
worden onderworpen. Van in zijn` jeugd had hij van oudere werken de
waarde voor het actuele literaire leven trachten te bepalen. Ze leverden
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hem historische argumenten voor sommige nieuwe theorieen en voor zijn
opvatting over de continulteit van het literaire leven.
De overige studies en recensies rangschikte Mevr. Nijland volgens de
periode waarin de bestudeerde dichters hadden geleefd of een literair
verschijnsel tot uiting was gekomen. Aldus kwamen studies over Henric
van Veldeke het eerst, en beschouwingen over de Noord- en Zuidnederlandse samenwerking in de jaren 90 van de 19 de eeuw het laatst aan de
beurt. Het leeuweaandeel wordt door studies over afzonderlijke auteurs
in beslag genomen ; slechts twee opstellen zijn retrospectieve overzichten :
VOOr veertig jaar en Noord en Zuid in de jaren '90.
In VOOr Veertig *Mar herdacht Verwey de oprichting van De Nieuwe
Gids. Hij beperkte zich evenwel tot de externe geschiedenis van de eerste
jaargangen. De oorspronkelijke werking van De Nieuwe Gids was in 1894
geeindigd, terwij1 die van de Beweging van '80 werd voortgezet. Van 1894
of werd niet meer „het lyrische, het persoonlijke, het individualistische
element" op de voorgrond geplaatst, maar wel „de idealiteit van een
verbindend, een allesomvattend geestesleven". Verwey liet de on twikkeling
van de nieuwe Nederlandse letteren bij de tijdschrif ten aansluiten en
deelde ze als volgt in : van 1885-1894 De Nieuwe Gids, van 1894-1905 het
Tweemaandelijksch Tijdschrift en De XXe Eeuw en van 1905-1919 De
Beweging. In de periode van De Nieuwe Gids onderscheidde hij nog de
periode van 1885 tot 1889 en die van 1889 tot 1894.
In Noord en Zuid in de jaren '90. Opmerkingen van een Tijdgenoot

schetste Verwey de groeiende samenwerking tussen de Nederlandse letterkundigen en de Vlaamse en toonde hij de verwantschap aan tussen Van
Nu en Straks, De Nieuwe Gids en het Tweemaandelijksch Tijdschrift.
In de voorheen niet gepubliceerde rede Henric van Veldeke en zijn
Sinte Servatius Legende verdedigde Verwey de dichterlijke waarde van de
Servatius-Legende tegen de opvatting van Bormans e.a. als zou ze „weinig
dichterlijks" hebben. Hij beeindigde zijn betoog met de woorden „Nock
in Vlaanderen noch in Brabant, maar in Limburg begint onze dichtkunst."
Dezelfde overtuiging sprak hij uit in de recensie van L.J. Rogiers Henric
van Veldeken.

De recensie van M.H. van der Zeydes Hadewych, Een studie over de
Mens en de Schrijfster bewees dat Verweys visie op het scheppingsproces
bij Hadewych sedert zijn Voorbericht tot de vertaling van De Vizioenen
van Hadewych (uitgegeven in 1922, geschreven in 1917) niet veranderd
was. Daarin had hij Hadewych gekarakteriseerd als „een temperament
als geen tweede en een kunstenares als weinigen" ; De Vizioenen had hij
bestempeld als „de late schriftuur" van een vrouw die, „bewust van' een
ongewone grootheid", „met haar god als een drama begon, waarin voortdurend de eigen fierheid kampte tegen de minnaar door wie ze wou
verslagen zijn". Die hoge opvatting van Hadewychs kunstenaarschap
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deed Verwey protesteren tegen de behandeling van de vraag in hoeverre
een mystics als Hadewych een „pathologisch" verschijnsel was.
De belangstelling die Verwey steeds voor Willem van Oranje had
getoond — hij had zelfs diens biografie willen schrijven — kwam tot
uiting in zijn opstel over het auteurschap van Het Wilhelmus. Dit scheen
hem „het werkstuk van een wel zeer overwogen geest, een geest die het
zuivere tegendeel is van wat men verstaat onder een volksdichter" ; hiermede bedoelde hij dat Marnix van Sint-Aldegonde de dichter was.
Al toonde Verwey voor Bredero niet zo'n bijzonder grote belangstelling,
toch droeg hij hem steeds een warm hart toe. In De Nieuwe Gzds van
1889 maakte hij naar aanleiding van de volledige uitgave van Bredero's
werken door Jan ten Brink en H. Binger de opmerking : „Wat zou hij
(Bredero) lachen als hij zijn werken zoo zag uitgegeven met massaas
aanteekeningen onder de bladzijden." In 1930 recenseerde hij de Brederouitgave door J.A.N. Knuttel, in 1932 besprak hij de resultaten van een
practicum over Bredero's Vroegh in den Dagheraadt en in 1935 schreef
hij een Herdenking van Gerbrand Adriaensz. Bredero 1585- 16 Maart 1935.

Michiel de Swaen was volgens Verwey „een zwakke broeder van een op
beperkende wijze geziene Vondel" : zijn Werken misten persoonlijkheid,
kracht en oorspronkelijke verbeelding ; „een aangename evenwichtigheid,
en een helder verstand dat weet hoe men alles schikken moet", waren er de
goede kenmerken van.
De recensie van H. Scherpbiers Milton in Holland bood Verwey de
gelegenheid, zijn zienswijze op de vertaling van Paradise Lost (1728) door
J. van Zanten te belichten. Hij had zelf de door Alex Gutteling begonnen
vertaling van Het Paradijs verloren voltooid en verder Paradise regained
en verschillende gedichten van Milton vertaald. Bovendien had hij in
Milton een verdediger van „het recht van het ritme tegenover het metrum"
en van het sonnet als ideale vorm voor de dichterlijke stemming ontmoet.
Dat meer dan een vierde van de Keuze door studies over Vondel wordt
ingenomen, zal niemand verwonderen : Verwey heeft Vondel niet alleen
bestudeerd, hij heeft zich zelfs met hem opgevoed. De jongeren hadden
nochtans omstreeks 1880, in de retoriek van Beets en Bilderdijk, de
dichterlijke taal van de renaissance — en dus ook die van Vondel —
buiten zich gesteld. Zij durfden met Vondel niet goed voor de dag
komen. In zijn oudste gebundelde kritieken noemde Verwey de naam
Vondel slechts zelden. Na 1890 volgde een periode van overgang. Als eerste
getuigenis van zijn nieuwe criteria publiceerde Verwey de Inleiding tot
Vondel. Hierin wilde hij zijn letterkundige schoonheidsleer „aan de
werken van een groot dichter" waarmaken. Ofschoon hij nog, volgens
een gewoonte uit zijn jeugd, bepaalde versregels onderstreepte om er de
muziek of de plastiek van te laten uitkomen, begon zich nu een nood
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aan fundering van de esthetische waardenbeleving te doen gevoelen. Aan
de zintuigelijke indrukken voorbij, die door mooie woorden in hem werden
opgewekt, kwam Verwey tot de eerbied voor de grondstemming waaruit
het gedicht groeide. Dat oordeel, verrassend bij iemand die de schoonheid
als enige godheid had aanbeden, besliste een geding dat talrijke negentiende-eeuwse esthetici met zich zelf hadden gevoerd. Verweys belangstelling voor Vondel zou haar hoogtepunt bereiken in de studie Vondels
Vers (1927) en de gemoderniseerde uitgave Vondel, volledige dichtwerken
en oorspronkelijk proza (1936).
In het herdenkingsartikel Coenrad Busken Huet 1826 - 28 Dec. - 1926
behandelde Verwey een aantal problemen die met een biografie van
Busken Huet verband hielden en huldigde hij Huet als „de aanzienlijkste
schrijver van beoordelend proza in onze negentiende eeuw". Verweys
bewondering voor Huet was echter niet onvoorwaardelijk. Hij erkende
hem als een groot kunstenaar, maar schatte hem als mens niet zo hoog als
Potgieter. Toch sprak Verwey herhaalde malen zijn waardering voor Huet
uit : in 1887 begon hij met het verzamelen van aantekeningen voor diens
biografie, maar hij voltooide ze niet. In 1901 publiceerde hij Huets brieven
aan Van Vloten en in 1925 die aan Potgieter.
In het In Memoriam Herman Gorter (1927) bracht Verwey hulde aan
de dichter van Mei. Wat Gorters latere werken betreft, oordeelde Verwey
dat Gorter als Nieuwe-Gidser eerder een element van verwijdering dan
van toenadering geweest was. Dat Gorters sensitivisme bij Kloos een ruime
waardering had gevonden, was voor Verwey het bewijs dat Kloos van de
oorspronkelijke principes van de Beweging van '80 was afgeweken. Na
Gorters Kritiek op de Litteraire Beweging van 1880 in Holland nam
Verwey bovendien tegen Gorters marxistische opvattingen stelling.
De recensies van Guido Gezelle's Volledige Werken bestonden uit confrontaties met de opvattingen van de uitgevers en uit detailkritiek ; ze
getuigden van Verweys blijvende belangstelling voor de Vlaamse dichter.
Over zijn kennismaking met Gezelles werk in 1897 had Verwey vroeger
reeds geschreven : „Bij mij stond het vast dat nadere kennismaking van
Gezelle's werken, een aanwijzing van hun beteekenis voor Noord-Nederland, binnenkort moest plaatshebben." In 1898 vatte hij n.a.v., de volledige
werken van Gezelle het plan op, om daaruit een keuze samen te stellen
„die de Noord-Nederlanders onfeilbaar voor Gezelle winnen moest". In
het Tweemaandelijksch Tijdschrift van 1899 publiceerde hij een beoordeling van en een bloemlezing uit Rijmsnoer om en om het jaar. Een
dichter als Gezelle was volgens Verwey een waarborg voor de eenheid van
de Nederlandse cultuur. In 1930 zou Verwey in het opstel Guido Gezelle
aan de hand van de Gezelle-biografie door Walgrave vooral die elementen
en trekken in het wezen van Gezelle trachten op te sporen welke diens
beeld als vertegenwoordiger van de neo-gothiek zouden mogelijk maken.
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Verwey voelde zich door het werk van Gezelle geboeid. Deze had zich
door zijn strenge metrische gebondenheid van de Tachtigers verwijderd
nochtans had hij in de oude metriek vernieuwing gebracht „door het
schematisch karakter van het vers nadrukkelijker te doen uitkomen en dat
vers de bekoorlijkheid van zijn klank en zijn woordkeus te schenken".
Buiten de hierboven vermelde studies over diverse figuren werden in de
Keuze nog recensies opgenomen van De Grootste der „Great Hollanders"
door C.R. de Klerk, De idylle in de achttiende eeuw in het licht der
aesthetische theorieen door M.M. Prinsen, de uitgave van Van den Levene
ons Heren door W.H. Beuken, Willem Levinus Penning Jr. door J. Visser
en Ulenspiegel van Charles de Coster.
Als hoofdzaak beschouwde Verwey een zich-inleven in de bestudeerde
persoonlijkheid. Zijn eigen dichter-zijn drong hem daarbij een grondige
aandacht voor de vormproblemen op. Hij was ervan overtuigd dat in de
poezie „een nieuwe natuur in oude vormen nooit half zoo belangrijk"
was „als het scheppen van een nieuwe vorm". De ware betekenis van jonge
dichterlijke bewegingen achtte hij niet bepaald „door de mate waarin zij
aan een zekere poetische vorm trouw blijven, maar door de levenskracht
van hun oorspronkelijke afwijking". Op zijn eigen beweging paste hij
hetzelfde criterium toe, zelfs toen hij voor de inhoud meer aandacht
opeiste.
Mevrouw Nijland is erin geslaagd, een representatieve keuze uit Verweys
proza van zijn hoogleraarstijd samen te stellen : de Keuze is — mede door
haar interessante aantekeningen een waardevol getuigenis geworden
van het belang dat sommige dichters voor Verwey als dichter, criticus
en literair-theoreticus hebben gehad. Zij heeft daarmee ook een aantal haast
onvindbare krantenartikels aan de vergetelheid ontrukt en hun waarde
in het voile daglicht geplaatst. Zo heeft Mevr. Nijland ongetwijfeld de
wenselijkheid van een bundeling van Verweys proza na 1923, en zelfs van
zijn volledig prozawerk aangetoond.
M. HANOT
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OVER VONDELS HARPOEN
EEN NALEZING
Het is ongetwijfeld P.H. Greiners grote verdienste in een uitvoerig
artikel (T.v.N.T. en L., dl. LV, p. 97 vlg.) gewezen te hebben op de
betekenis van het vinnige Antwoord op 't Harpoen voor de juiste
interpretatie van enkele duistere plaatsen in het soms wat cryptischaandoende hekeldicht en bovenal van Vondels bedoelingen met de
publicatie. Greiner vatte tenslotte zijn conclusies samen in vier
punten ; in de ondertitel van zijn artikel trachtte hij bovendien nog
zijn gedachten over de bedoeling van Vondel en diens antagonist in
zeer beknopte, afgeronde vorm aan te duiden : „Twee dichterlijke
petities in de vorm van een theologisch debat" !
Greiners derde conclusie luidt : „Vondel heeft zeer bewust in dit
gedicht de Calvinisten met theologische argumenten bestreden : voor
zijn schets van den ideaal-predikant beroept hij zich voornamelijk
op de Bergrede ; den Calvinistischen dominee vereenzelvigt hij met
den schijnvromen Schriftgeleerde, waartoe hij bijna uitsluitend put uit
Christus' strafrede tegen de Farizeeers."
Greiner bracht werkelijk nieuw licht in een nogal duistere zaak
en tevens nieuwe waardering voor een kunstwerkje, dat pas volledig
zijn geheimen prijsgeeft bij confrontatie met het rijmwerk van de felle
tegenstander, die evenwel van Vondel als dichter een niet al te hoge
dunk heeft.
„Want dees u Poesij, recht, reen, noch kunst in heeft", bijt hij
Vondel toe (Antw. vs. 168 in Bzjlagen van V. Lennep-Unger, 16301636, p. 321 vig.), maar we mogen hem vergeven, dat hij, ontstoken
in heilige ijver voor de Calvinistische zaak en met de bittere nasmaak
van Vondels ongezouten verwij ten nog in de mond, de ware smaak
voor het schone verloren schijnt te hebben.
Greiners derde punt zou evenwel nog aangevuld kunnen worden,
eventueel gewijzigd (afgezien nog van de wijziging, voorgesteld door
prof. dr. L.C. Michels in Bijdrage etc., Nijmegen, 1941, p. 39, voetnoot
3, namelijk om „theologische" te vervangen door „schriftuurlijke" en
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in het volgende opstel stellen wij ons voor bewijzen aan te voeren
voor de volgende aanvulling :
Vondel heeft zeer bewust in dit gedicht de Calvinisten met theologische (schriftuurlijke) argumenten bestreden ; hij verplaatste zich
daartoe geheel en al in de gedachtesfeer der Remonstranten ; zelfs
maakte hij zeer bewust gebruik van Remonstrantse publicaties en
ondersteunde op de hem eigen wijze en met de hem eigen middelen
de Remonstrantse petities van 1630 ; voor zijn schets etc.
Bij het lezen en herlezen van de Harpoen valt telkens de aandacht
op de grote Bijbelvastheid van de auteur. Een merkwaardige Schriftuurkennis, die ons evenwel in het geheel niet behoeft te verbazen.
Kennen we die ook niet uit de bijbelse spelen ? Intussen waagt Vondel
zich in de Harpoen ook nog wel buiten het zuiver-schriftuurlijke
terrein en begeeft hij zich op het theologische. Ook daar voelt hij zich
thuis en we verwonderen ons nog steeds niet te zeer : vanaf Vondels
verschijnen aan de Hollandse dichterhemel waren de godsdienstkrakelen immers niet van de lucht geweest ; en die geschillen werden
niet enkel in de college-zalen der professoren uitgevochten ! De paskwillenstrijd leverde een wezenlijk aandeel in de voor ons dikwijls zo
onbegrijpelijk-venijnige koude oorlog. Vondel nam persoonlijk deel
aan de „paskwillenstrijd" en hij deed het op de hem eigen wijze. Een
gedaan onrecht werkte steeds sterk op zijn rechtvaardigheidsgevoel
en van nature sloot hij zich aan bij de verdrukten.
De Harpoen legt daarvan weer getuigenis af. Toch doet zich nu
iets eigenaardigs voor. Indien men zich doordringt van de betekenis
van het Antwoort en dan zoekt naar de juiste interpretatie van de
overeenkomstige plaatsen in de Harpoen, dan wordt het pas duidelijk,
hoe raak de onbekende Contra-Remonstrantse dichter slaat, wanneer
hij de auteur van Harpoen typeert met het woord „Arminiaan".
Natuurlijk was Vondel Mennist, maar in de Harpoen stelde hij zich
volkomen op Arminiaans standpunt door de argumenten te hanteren,
die in de Remonstrantse geschriften van die dagen vigeerden We
dienen daarbij niet te vergeten, dat Vondel niet opponeerde, maar
poneerde : de Remonstrantse zaak kon mogelijk gediend worden door
een dichterlijke petitie, welnu, hij doordrong zich van Remonstrantse
argumentatie, maakte zich soms bijna letterlijk meester van door
Arminianen geuite zegswijzen en bood toen aan „Neer Landeslot" zijn
poetische overwegingen aan.
1 Vgl. G. Brom, Vondels Geloof, Amsterdam, 1935, p. 72 : Zo is een Mennist de
natuurlijke bondgenoot van een Arminiaan. Verder ook p. 74 en 75.
178

Alvorens nader in te gaan op deze kwestie en bewijsplaatsen aan
te voeren uit Remonstrantse schrifturen, eerst iets over de mogelijke
aanleiding tot het schrijven van Harpoen.
Dr. J.F.M. Sterck legt in zijn Vondelbrieven (Amsterdam, 1935, p.
51) verband tussen de bekende prijsvraag van de Amsterdamsche
Academie en het verschijnen van Roskam en Harpoen. Hij acht het
mogelijk, dat Vondel in gematigde vorm een beroep Wilde doen op
de Staten van Holland, nadat de pennen pro en contra zo uiterst
scherp geslepen waren geweest voor de Antwoorden op de prijsvraag.
Nu is er een gedicht, toegeschreven aan Dirck Rafaelsz. Camphuysen,
dat Vondel mogelijk geinspireerd heeft. (Bijlagen van Van LennepUnger, 1630-1636, p. 192-193) : Christelycke Academi of Kruys-school.
In dit gedicht smeekt de dichter aan Jezus Christus om een einde te
maken aan de verdrukking der „lichaemsleden" en aan de gevangenen
en ballingen (Remonstranten) de vrijheid te doen hergeven, zoals
Vondel in zijn Harpoen zich richten zal tot beer Landeslot. De dichter
eindigt dan met Christus' vermaning : „Wacht u voor de valsche propheten, die in schaeps-kleederen tot u koomen, maer inwendigh sijn
't grijpende wolven : aen hunnen vruchten suit ghyse kennen."
Camphuysen vond bij zijn geloofsgenoten als godgeleerde misschien
mindere waardering dan als kunstenaar 2, zijn ontroerende bede om
vrede kan Vondels lichtontvankelijk gemoed wel bewogen hebben tot
het opstellen van zijn „petitie". Of hij daarmede de Remonstrantse
zaak werkelijk kon dienen en in feite diende, mag buiten beschouwing
blijven. De Arminianen-zelf hadden het over het algemeen niet erg
op de niet zuiver-theologische geschriften : herhaaldelijk wijzen zij in
hun brieven de „steun" van de goedgezinde dichters af.
Zo schrijft P. Cupus aan J. Wtenbogaert (Rogge, H.C., Brieven etc.,
dl III afd. 3, p. 1954, Utrecht 1874) : 3
... 'T heeft groote apparentie dat degene, die den arbeydt aengaen mettet
stellen van sulcke en diergelijcke schriften, 't selve niet en doen uyt lust
2 Vergelijk het volgende citaat uit een brief van C. Niellius aan J. Wtenbogaert
(Rogge, H.C., Brieven etc. Van Johannes Wtenbogaert, dl. III, afd. 4, Utrecht, 1875) van
18 Juli 1631 :
...Outre tout cecy, je vous confesse que les lettres imprimees de feu Camphuisen m'ont
outrement afflige, et encor d'autres que j'ay veues escrites de sa main, propres pour
ruiner les fondemens de toute religion et de la societe humaine toute ensemble. Ce
personnage a excelle en la poesie de sa langue maternelle, et en la rethorique ou
elocution. Mais de penser que ses ornements d'esprit nous apportent necessairement la
vraye sagesse, c'est le comble de folie.
3 Uitgegeven in de Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht, Nieuwe Reeks,
nrs. 11, 12, 15, 19,

20, 21.
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van in dien dreck... te peuteren, maer omdat se nodich achten, dat door
haer stilswijgen de gerechticheit niet te cort gedaen en de eenvoudige
luyden van eenige saecken, daeraen gelegen is, behoorlicken onderrecht
werden. Sonder alle twijfel, die vrucht ontstaeter oock en groeyter wt ;
maer wat is 't
Daer de bijen honinch uyt suygen, daer haelt de spinne fenijn uyt...
Ook Dr. J.F.M. Sterck maakt in zijn Vondelbrieven (Amsterdam,
1935) gewag van een brief van C. Nielius aan M. Vezekius (9 Nov.
1625), waarin wordt betoogd dat „de tweedrachten en verbitteringhen
vermeerdert" worden door geschriften als Palamedes. Verbitteringen
„Die meer als genoegh sijn", voegt hij er wat bedroefd aan toe.
Vondel maakte evenwel van zijn hart geen moordkuil : hij smeedde
zijn harpoen om Wolfaerd in het hart te treffen. Hoewel Vondels
tegenstander zonder twijfel die naam of een variant al eerder had
horen gebruiken, ook door Vondel, vermeed hij het angstvallig in
zijn Antwoort hierop te reageren. Of mogen we in zijn ondertekening
een verborgen toespeling lezen op dat scheldwoord ? In deze zin : ge
noemt ons „Wolfaerd" ; ge vergist u : wij zijn onmisbaar voor 's Lands
„Welvaert" ?
Hoe de reactie van de Calvinisten op Harpoen was, laat zich gemakkelijk gissen, ook afgezien van Antwoort. S. Episcopius, de rechterhand
van J. Wtenbogaert schreef hem op 28 September 1630 (Rogge, dl.
III, afd. 3, p. 312) :
...Ick duchte dat de poeten hier achter gaeren comen sullen (de hoge kosten
van de synode N.W. !), alhoewel dat ick er noch niet van en weet. Dan sij
sijn op haer gebeten. Van Vondelen en Coster aengedient zijnde, dat
Aerssens soon soude geseyt hebben, dat de poeten, die sijn vader soo met
pasquillen eludeeren, wel mochten toesien dat sij geen coudt lemmet eens
deur hare ribben crijgen, antwoorden terstont : Een cout lemmet ? Dat hij
wel toesie dat sijn vader geen cout lemmet deur sijn hals en crijge, ofdat de
beul geen pont groot aen sijn vader en verdiene...
Reacties konden eenvoudigweg niet uitblijven ; de Harpoen vraagt
erom. Juist en vooral, omdat het stekelige wapen gesmeed werd uit
Remonstrants metaal !
Onze aandacht werd op het Remonstrantse materiaal gevestigd door
de volgende frappante overeenkomst. Vondel schrijft in Harpoen vs.
132 e.v. :
De naemen van party wt 'slevens boeck te veegen

(Indien hun deese maght van boven is vertrout)
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Waer billijck hun genoegh. Nu maeckt die waen hen stout,
Om sulck een' balling van den aerdboOm noch te weeren,
Dien 't onvervalschte boeck de voetbanck noemt des Heeren.
In de petitie van J. Wtenbogaert aan prins Frederik Hendrik, zijn
leerling in vroegere en betere dagen, een verzoekschrift opgesteld in
Mei 1630, (Rogge, dl. III, afd. 3, p. 188 vlg.) luidt het :
daerop der Remonstranten vuytwerpen gevolcht is. Daerover men oorsaeck heeft sich te verwonderen, genadichste heer, dat zij, hebbende de
Remonn alsoo eens voor all affgewezen ende vuytgesloten, haer noch soo
veel met haer ende haere confessien, meer als met der anderer bemoeyen,
soo verre oock dat zij, oock daer zij wel spreecken, hun niet genoch en
doen, 't en zij zij juist haare taale gebruycken. Want hierop loopen meest
alle censuren, die ten meesten deele niet en vervaten dan onnutte spitsvinnicheyden, gesochte vittingen ende ijdele suspicien. Sij hadden beter
gedaen de Remonn met het vuytwerpen ende anders niet te porssen een
eygene confessie te stellen, om hare meeninge met haer eygen woorden te
verclaren. Dese haare meesterlickheyt is voorwaer vrij groot over dieghene,
die zij eens (soo sij waanen) vuyt het boeck des levens geveeght, immers
vuyt haare kercken verstooten hebben, sonder nae eenige christelicke

vereeniging, die tot gerusticheyt der gemoederen ende rechte vordering
der godsalicheyt dient te arbeyden. Immers en vernemen de Remonstranten in 't minste niet daertoe streckende van die haare zijde, maer wel dat
zij geduerich besich zijn om haare verdruckingen ende banden te
verswaren.

De overeenkomst is te groot dan dat men aan een toeval zou kunnen
denken. Het gaat immers niet enkel om de gebruikte uitdrukking : de
gevolgde gedachtengang is bij Vondel dezelfde als bij Wtenbogaert.
Maar er is nog meer. Zowel bij Vondel als bij Wtenbogaert vinden we
de beperkende bijzin tussen haakjes, waarbij Vondel evenwel het
woord „waan" verschuift naar zijn volgende zin. Hij komt daarin als
het ware nog eens terug op de gedachte, door Wtenbogaert juist in
de beperkende zin uitgedrukt, dat de Calvinisten maar in de waan
verkeren de Arminianen „wt 's levens boeck" te hebben „geveegt".
Greiner verklaarde deze „zeer moeilijke" passage, gelijk hij het
uitdrukt, als volgt (p. 138) :
„Een tegenstander uit te sluiten van het eeuwige leven (als aan
dergelijke „verleyders ende sielmoorders" die goddelijke macht is
toevertrouwd), moest hun redelijkerwijze bevredigen, voldoende zijn,
daarmee moesten ze redelijkerwijze hun doel bereikt achten."
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Deze uitleg wordt gesteund door Wtenbogaerts bewoordingen. Men
zou eraan kunnen toevoegen :
„Een tegenstander uit te sluiten van het eeuwige leven, hebben zij
immers hem niet uitgestoten uit hun kerkelijke gemeenschap en daarmee het „anathema sit !" over hem uitgesproken ?" etc...
Dit is werkelijk „'t Harpoen tot in 't ingewandt van 't Geneefsche
Hailigdom gedreeven" ! Hier wordt inderdaad direct gedoeld op het
grote twistpunt tussen Remonstrant en Contra-Remonstrant, waarbij
nog bovendien opvalt, dat Vondel niet de gebruikelijke terminologie
volgt van de Statenbijbel, waarin wordt gesproken van „uyt het boeck
des levens delgen" (of ook „doen", volgens Greiner, p. 137).
Is het daarenboven niet bijzonder opmerkelijk, dat Vondel in dit
verband het woord „balling" in het hoofd schiet, tenzij men mag
aannemen, dat hij gebruik maakte van teksten van de hand van de
grote balling omwille van de godsdienst, Wtenbogaert ?
De genoemde brief van Wtenbogaert aan de Prins bevat meer zinsneden, die Vondel geinspireerd kunnen hebben. Er zal aanleiding
zijn daarop nog terug te komen.
Dat het woord „partij", zonder lidwoord, in gewoon gebruik was,
met de betekenis van „tegenpartij" (zoals betoogd in Michels, L.C.,
Bijdrage etc., p. 56) wordt ook door Remonstrantse brieven bewezen :
... Parthije en sal oock niet swijgen, ende dan is 't weder op nieus.
(J. Wtenbogaert aan S. Episcopius, Rogge, dl. III, afd. 2, p. 387.)
... 'T hadde parthije beter gepast te requesteren.
(J. Wtenbogaert aan P. Cupus ; Rogge, dl. III, afd. 2, p. 438.)
... Maer doch naedien partije selfs bekennen moet, dat de hoop der Remonstrantsgezinde in dese stadt seer groot is.,,,
(Remonstrantie voor de kerken van Gouda aan de Staten van Holland ;
Rogge, dl. III, afd. 2, p. 438.)
... Als wij selfs stoffe hadden om daer werck te beginnen, soo waere 't
(onder correctie) best, dat partije aldaer kreegh de meeste krijters, die in
't lant sijn, dan stondt onsse kansse daer schoonders als andersins...
(N. Grevinchoven aan J. Wtenbogaert ; Rogge, dl. III, afd. 1, p. 590.)
Alvorens nu terug te keren naar Wtenbogaerts petitie van Mei 1630
aan Prins Frederik Hendrik is het goed ons even te realiseren, dat het
„anathema sit" het eerste corollarium was van het geschil tussen
Arminius en Gomarus, tussen Remonstranten en Contraremonstranten, maar ook een telkens terugkerend punt in Vondels Harpoen!
Men vergelijke de verzen 117-124 :
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Men dringt sijn' naesten van den oever, om een punt, 4
En elck sijn' medechrist de saligheyd misgunt.
't Geschil word groot geschat, 't is menighmaal een kleentje.
In 't ydel beckeneel, daer rammelt steentje beentje,
En hierom sluytmen voor een' andren 's hemels poort,
En die in eer wil staen moet trecken aen die koord.
met de verzen 132-136, boven aangehaald, en met vers 124 :
Het minste stipken heet noodsaeckelijcke waerheyd.

Vondel werpt zich hier midden in het theologische debat en durft
het belangrijke twistpunt een „klene saeck", „het minste stipken"
noemen. Gelukkig stond hij niet alleen op dat standpunt, hoe heftig
de auteur van „Antwoort" hem ook te lijf ging. Zelfs Frederik Hendrik
decide de mening van de Remonstranten hier, zoals blijkt uit zijn
antwoord aan degenen die hem Wtenbogaerts petitie ter hand stelden :
.. Op het damnamus, seydt Alph. (Alpheus was een Remonstrantse bijnaam
voor Frederik Hendrik) wil hij niet dringen, gheeft ons daerin gelijck dat
wij dat niet en doen, maer meynt dattet een cleyne saeck is, dat wij seggen
dat wij verwerpen dat wij niet goet en keuren...
(J. Wtenbogaert aan S. Episcoqius op 5 juni 1630 ; Rogge dl. III, afd. 3,
p. 220.)
Gedachten van Wtenbogaert, bevestigd door de Prins, en in dichterlijke vorm geuit door Vondel !
Op verschillende plaatsen in de petitie van Wtenbogaert is het ook,
alsof men Vondels Harpoenverzen hoort doorklinken, hoewel het
beslist juister is te zeggen, dat we in Vondels Harpoen de klagende
stem van de oude balling kunnen vernemen. We vergelijken weer :
Wt. ... Terwij1 men vecht om woorden, terwijl men oorsaeck soeckt uyt
ambiguiteyten, terwijl men knibbelt om den autheuren, terwijl men strijdt
om 't geen men heftich drijft, terwijl men swaricheyt maeckt in 't vereenigen, terwijl men aengevangen heeft d'een d'ander te anathemiseren
(vervloecken off verbannen) en is bijcans niemand meer Christi...
Vondel, vs. 57 :
De leden onderling te jammerlijck verdeelt,
En wtgewischt, in 't hart, Gods heerlijck evenbeeld :
Wt. ... Want hierop loopen meest alle censuren, die ten meesten deele
4 Het is zeer wel mogelijk, dat Vondel hier niet doelt op een concreet geval, maar in
een brief uit Utrecht meldt de Rem. pred. R van Zip, dat hij en een medebroeder door
vijanden van de oever in de gracht gedrongen werden.
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niet en vervaten dan onnutte spitsvinnicheyden (!!), gesochte vittingen

ende ijdele suspicien...
... alleen seggen de professoren (der Calv.) daer bij (als soeckende een
knoop in de biese ende een hair aen vieren klovende, gelijck zij doorgaans
doen, vervullende alsoo haer groot censuerboeck), dat...
Ons inziens is het dus zeker, dat Vondel zijn Harpoen smeedde uit
Arminiaans metaal, maar het ligt dan voor de hand ook andere
plaatsen van het gedicht nog eens na te lopen en te zien, of nieuw
licht kan worden geworpen op Vondels bedoelingen, en of eventueel
vroegere verklaringen dienen te worden herzien dan wel aangevuld.
Allereerst dient de identiteit van „Godefried" nader te worden
onderzocht. Heeft Greiner (p. 105) gelijk, wanneer hij in die figuur
de predikant „van het voorbije verleden", zonder meer, herkent
Natuurlijk is de aanwijzing die Greiner ons geeft, is het afwijzen van
de tegenstelling Godefried-Wolfaerd als een antithese tussen twee
predikanten-tijdgenoten, reeds van het allerhoogste belang. Maar wil
Vondel, de meester van de listig-verholen allusie, ons bier niet wijzen
op een figuur, die alien in zijn dagen hadden gekend of konden
herkennen, een figuur wiens naam hij niet wilde noemen, omdat
die door het verband de tijdgenoot in de gedachte mOest springen
Dat de naam van die figuur door latere critici niet onmiddellijk
werd begrepen, is de schuld van Geeraerdt Brandt. Greiner noemt
(p. 100, voetnoot 3) de kwestie, waarom Vondels oudste biograaf toch
wel de antithese Godefried-Wolfaerd anders geformuleerd mag hebben
dan duidelijk gevoeld werd, een belangrijke kwestie. Inderdaaci ! Maar
zou Brandt, de Remonstrantse predikant, niet alle reden gehad hebben
de identiteit van Godefried maar te verzwijgen, — vooral nu hij de
uitgave van Vondels werk bezorgde in samenwerking met de Calvinistische dominee Johannes Volienhove, — indien met Wolfaerd
gedoeld werd op de Smouten, de Triglands en hun felle Calvinistische
genoten en met Godefried op de man die aan de voeten van Beza
had gezeten, maar wiens naam ook in 1683 nog in staat was de
gemoederen op te zwepen, namelijk Armijn ?
Arminius was werkelijk een van degenen die de last en de hitte
van de dag hadden gedragen, hij behoorde tot de oudere garde, hij
„offerde Gode sijn' dienst, sijn' trou aen sijn' landsheer", hij „moeyde
sich noyt met staet of weerlycke heerschappy. Het licht blonck wt
sijn leven, Al wat de bybel leert, stond in sijn hart geschreven ; Ja sijn
godvruchtigh hart, dat was der deughden kerck" !
Arminius stond bekend om zijn zachtmoedigheid, zijn verdraag184

zaamheid, zijn voorzichtigheid ; hij nam zijn herderlijke plichten
trouw waar, ondanks zijn brede studien en het wetenschappelijk
karakter van zijn predikwerk. (N.N.B.W.I., p. 170 vlg., (Groenewegen).
Maar bovenal :
Sijn mond was troostelijck den aengevochten bedde. (vs. 15)
Arminius gedroeg zich als een held tijdens de fatale pestepidemie van
1602, toen anderen verstek lieten gaan.
Mochten wij het intussen nog niet begrepen hebben, dat Vondel
overduidelijk heenwijst naar Armijn, omdat Brandt ons zand in de
ogen wist te strooien, een is er die het maar al te goed begreep : de
scherpe auteur van het „Antwoort".
A.vs. 7 :
Hy seyd, dien Godefried, en Preeckten niet als Vreden,
en hy, met sijnen hoop, beroert vast al ons Steden.
Men vond in deeg'lijckheydt, noyt zijns ghelijcken meer,
Maer wie, in haet, en nijd, ist, Harpoens overheer ? 5
Het schampere in deze opmerkingen mag ons niet ontgaan ! Als
die Arminius van jullie dan zo'n beproefde vrede-prediker was, hoe
komt het dan dat zijn navolgers zoveel onrust zaaien ? Tenslotte komt
dan in vs. 19 het hoge woord eruit, hij hardt het eenvoudig niet
langer :
Al wat den Bijbel leert stond' in sijn hart gheschreven,
Wie anders als Armin', en die zijn Sect' aencleven ?
Darf schenden 't Heylich-Boeck, en daervan wischen uyt
Al wat niet nae de moet des Vrijen Willen luyt ?
Als die Arminius van jullie, die Godefried, de Bijbel in het hart
geschreven stond, waarom schond hij die dan ? Maar het is de auteur
inmiddels duidelijk geworden : het zal nog wel het meest aan de
navolgers liggen :
vs. 25
In somma : Met een woord, het dient ons tot vermaen,
Dat Godefried, verkeert is weder opgestaen.
Of dat zy van die Bloem (sic !) : Gelijck vergift te spinnen,
Geen Honingh, maer fenijn en hebben konnen winnen.
Om nu te stroyen uyt.
5 In dit citaat is „...ist, Harpoens overheer ?" mogelijk te begrijpen als „...is overheer
van het Harpoen ?". De correctie in deze citaten is naar Greiner p. 145.
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Maar de schrijver weet gelukkig nog getuigen te vinden, die hem
kunnen bijspringen. Hij richt zich warempel niet tot de eerste de
beste. Doet Vondel een beroep op Heer Landeslot, laat die dan nu
getuigen, of Armijn een Godefried mag heten, ja dan neen !
vs. 29

Dan moet Heer Landeslot,
Bekennen : dat soo langh versteecken stack in 't Kot.
Dien Schalck Arminius soo langh was in ons Steden,
Eendrachtigheydt bemind, en aen ons Overheden.
Elck een ghehoorsaem was : Jae doen wird onsen Godt,
Wt een hert en ghemoet, ghe-eert nae sijn Gebodt.

Het is van belang in bovenstaande versregels de accenten op de
juiste plaatsen te doen vallen, ook al heeft de waarschijnlijk beter
theologisch dan literair-geschoolde dichter het ons met zijn inconsequente en hoogst verwarrende interpunctie niet gemakkelijk
gemaakt de zinsgehelen te ontdekken. In vs. 31 bijv. moet het accent
meer op „Schalck" dan op „Arminius" vallen. Arminius is immers
ook reeds verscheidene malen, bij name of bij toenaam (die Bloem !),
genoemd.
Neen, Vondel bedoelde niet „de predikanten van \TO& 1600, want
ook toen was er al onenigheid genoeg geweest. Ook toen waren er al
stokers, onrustzaaiers, vredeschenners geweest 6, en Vondel wist dat.
Met de staat en de wereldse zaken, laat ons zeggen met de politiek,
bemoeiden ze zich bijna alien,... en niemand vond dat vreemd.
Integendeel : men verwachtte niet anders, de regeerders stelden er
zelfs prijs op.
Zo kon dominee J. Doucher, Waals predikant in Amsterdam dan
ook in zijn predikatie zeggen (9 Dec. 1625)
Aussi a-on vu cy devant que lors qu'il estoit question de scavoir si une
guerre ou une enterprise ou quelque action d'importance estoit legitime
ou non, les rois et les princes, les estats et republ. consultoyent les theol.,
les pasteurs et docteurs, les synodes et academies.
Mai aujourdhuy on ne s'en soucie guerre...
(Uit een brief van Wtenbogaert aan H. de Groot ; Rogge, dl. II, afd. 2,
p. 335.)
Doucher had het hier beslist niet alleen over de staten en koningen
der Oudheid of der middeleeuwen ; met name noemt hij de synoden
nog naast de predikanten afzonderlijk.
6 Vgl. : Rogier, Dr. L.J., Gesch. v. h. Kath. in N. Ned i. d. 16e en 17e eeuw,
Amsterdam, 1947, deel I, p 157 en p. 165.
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Om tot het „Antwoord" terug te keren : nog eenmaal geeft de
auteur duidelijk te kennen, dat hij Vondels allusie maar al te goed
begrepen heeft, en dat zij dus samen eens een hartig woordje te
wisselen hebben over „die Bloem". Zou het voor de Calvinistische
dichter noodzakelijk geweest zijn een contrast te scheppen tussen
Godefried en de voor hem ideale predikant, indien Godefried de
vredelievende, goede dominee moest voorstellen van voor 1600 ? Die
Godefried zou hij zeker aanvaard hebben ! Maar deze aanvaardt hij
niet :
vs. 35
Hoe wenschelijck soud 't sijn, voor Steden ende Staten,
Dat elck door Gode-Vrees, hem wou berichten laten.
En houden Godes Woordt heel suyver onbesmet,
Hoe saligh is dat Landt, daer hier op word ghelet.
Geluckigh is het Volck, van Steden, en van Vlecken,
Daer Gode-Vrees op Stoel vrymoedich darf ontdecken,
Na dat den tijd vereyst, al wat de Schrift vervat,
Nu Godts barmherticheyt, der. Vromen hooghsten Schat,
Dan eens zijn strengh gerecht om daer me t'overwinnen,
Die nae hun boosen Aerd, haer sonden seer beminnen, etc.
Neen, het is beslist nodig een Gode-vrees te scheppen, die dan
mogelijk niet zo „tolerant" mag zijn als de gewraakte Godefried, maar
die — naar vereis van omstandigheden durft te spreken van barmhartigheid Of van gerechtigheid ; die eventueel het „anathema sit"
zal durven laten klinken. Later, in vers 269, zal de Calvinistische
dichter het verderflijke van de „tolerantie" nog eens fijntjes onder de
neus wrijven, zoals Greiner zo terecht opmerkte :
Die Achab, zijn misdaet in 't aenschijn heeft verweten,
Soo hebben oyt, en oyt, ghedaen al Godts Propheten.
De nadruk dient hier te vallen op „Soo" : de tolerantie leidt tot
afval, het „damnamus" heeft zijn functie.
Het is te verleidelijk andere plaatsen in Harpoen en A ntwoort eens
te toetsen an brieffragmenten, uitgegeven door Rogge in het reeds
meermalen genoemde „Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert". Vooral, omdat er bepaalde schrifturen zijn, die ons
nolensvolens aan Vondels hekeldicht doen denken. Een van die
geschriften is een concept-pamflet, geschreven door Wtenbogaert in
1627, en — naar Rogge meedeelt — vermoedelijk niet uitgegeven. Het
is bedoeld als een repliek op een venijnig schotschrift van Calvinis187

tische zijde, dat op zijn beurt de Remonstrantse „Vredevaen" aanviel.
Wtenbogaert wilde zijn pamflet „Mysterien van den Vredevaen"
noemen. (Rogge, dl. III, afd. 3, p. 302 vlg.)
Enkele zinsneden van Wtenbogaert lenen zich bijzonder om bepaalde verzen van Harpoen nader toe te lichten.
vs. 60
Elck riep : dat 's u : dat 's mijn. Elck grabbelde en elck pluckte :
Wtenbogaert :
Hij weet seer wel, dat sij (de Gereformeerden) gheen nul of nihil, maar
omne zijn in 't vaderlandt, want sij besitten de kercke, 't stadthuys, 't
groote, 't kleyne, 't vette, magere, dat de staat des lands voortbrengt, oock
de ampten, bedieningen, professien, emolumenten ende (goederen) van
haere verjaechde, verdrevene, gebannen medebroederen, selve tot haer
huysen ende woningen toe (naedat sij se hadden helpen daer uyt stooten)
te incorporeren, de haere eygene tot gelt maeckende, om dat te behouden,
ende even wel te besitten dat eens anders is, nae den regul non concupiscere
domum proximi, ende 't exempel van Naboths wijngaert. Jaa daer en
isser niet een van alle dieghene, die met haaren stantvastigen yver (int
wroeten ende muyten tegen de Harminianen) oorsaeck zijn geweest dat de
jegenwoordige magistraten in de regeringe gestelt, ende de kercke tot
haeren fleur ende welstandt herstelt zij, die niet een degelicke soppe uyt
de pan gecregen en hebbe, daeraen hij sijn vingeren noch dagelicx leckt,
ende oversulx niet wel gecontenteert en zij, indien die voragines te contenteren, en 't quel haere begeerlickheyden te stoppen zij.
vs. 71
Hy leert den leeraer wt een ceel sijn' schuld bekennen,
Greiner (p. 126) wees op het uitvoerige artikel over het woord
„gedenkcedel" in het Beknopt Bijbelsch Wdb. van Bakels. Greiner
geeft dan als zijn mening over bovenstaande versregel, dat de Schagerheer Wolfaerds tekortkomingen aantoont aan de hand van een reeks
geloofsartikelen, die in zijn gedenkcedel, — en hem dus geregeld voor
ogen staan. Wtenbogaert doet ons in het hierna volgende citaat een
plaats bij Malachias aan de hand, die eenzelfde betekenis heeft :
..Hoe de dwalende leecken getracteert worden, ende hoe men hun de
huyt affstroopt met het berooven haerer armoede, om die nae 't gasthuys
te jagen, is genoch bekent. D'exempelen ende de namen derghener die het
doen sijn voor God in sijn gedenck-cedel, Malach. 3, ende 't sal gedacht
worden bij hem, bij denwelcken recht is, denghenen die verdrucken,
verdrucking te vergelden, 2 Thess. 1.
(Rogge, dl. III, afd. 3, p. 329)
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God zal dus de gevallen en de namen van de verdrukkers en
geweldplegers, voortdurend voor ogen hebben, om ze — op Zijn tijd —
te straffen.
De door Wtenbogaert gebruikte tekst — Malachias 3 — is trouwens
ook die, naar welke de Calvinistische dichter in „Antwoort" verwijst :
A. vs. 146 :
Daer laet ick u, en hem, voor staen by Godt den Heer :
Zijn schult sal hy hiernae, oock uyt een Ceel bekennen,
En worden daer ghewaer...
De „hy" in vs. 147 is zonder twijfel de Schagerheer, die uit het
„gedenkcedel Gods" zijn schuld te lezen zal krijgen.
Tenslotte nog enkele opmerkingen van algemene strekking.
Door Brandts aantekeningen bij Harpoen, gekleurd omwille van de
lieve vrede, werd door critici nooit recht gedaan aan dit pittige en
tevens typisch Vondeliaanse gedicht, totdat Greiner het confronteerde
met de repliek van de Calvinist. Daarmee was feitelijk slechts aan
een zijde gehoor gegeven, want Vondel was en bleef toch ondanks alles
in het eigenlijke geschil buitenstaander. Het was daarom rechtvaardig
ook hier hoor en wederhoor toe te passen en de grote leider van de
„Harminianen", — zoals hij zelf schrijft, — aan het woord te laten
komen. Te meer, daar zijn geschriften zeer waarschijnlijk niet alleen
indirect, maar juist rechtstreeks Vondels gedachtengang hebben
bepaald.
Intussen is het heel zeker, dat er nog steeds plaatsen zijn in
Harpoen, die wij „in abstracto" menen te kunnen verklaren, — en
allerwaarschijnlijkst zijn wij daarmee toch niet al te ver van Vondels
bedoelingen of ! — terwijl de dichter doelde op zeer concrete voorvallen, aan tijdgenoten genoegzaam bekend. Want onze grootmeester
van de satire kende het intrigante spel van de allusie — tot onze
kwelling, maar tot geheim vermaak van zijn vele vrienden — tot in
de perfectie. Daarbij vergeleken is het werk van de overigens toch niet
gering te schatten Calvinist maar het werk van een amateur, die zich
door eigen gevoelens te veel laat meeslepen en verleiden tot een
hartstochtelijke scheldpartij, daardoor herhaaldelijk de draad van zijn
betoog kwijtraakt en tevenover Vondels raak-opgezette antithese —
een ander sterk wapen in de hand van de goede satirist ! — niet anders
weet te plaatsen dan een zwakke vergelijking van Gode-Vrees en
Harpoens-Hoop, omdat hij zich al te zeer laat drijven naar het machteloze „Nietes-welles" !
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Dat maakt overigens juist voor de moderne lezer het gedicht niet
gemakkelijker te verstaan, integendeel, wij hebben meer dan een half
woord nodig. Des te meer klemt het argument, dat het voor een
verantwoorde tekstinterpretatie en tekstcritiek noodzakelijk is Ole
bereikbare bronnen van gegevens aan te boren, vooral wanneer het
gaat om hekeldichten, die eerstens krachtens hun aard, maar dan ook
krachtens hun gebondenheid aan een bepaalde tijd en sfeer, steeds
afgestemd zijn op de „goede verstaander".
Het is zeker niet onwaarschijnlijk, dat onder de geschriften van de
Remonstranten er meer schuilen, die waardevolle gegevens bevatten
voor de Vondel-critiek.
Nijmegen.
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N. WI JNGAARDS

G. J. STERCK,
EEN 18'`-EEUWS ROUSSEAU-BESTRIJDER
UIT VLAANDEREN
Alhoewel onze kennis van het litteraire en in het algemeen van het
kulturele leven in de achttiende-eeuwse Oostenrijkse Nederlanden
nog hoogst onvolledig blijkt, staat het vrijwel vast dat het van een
bedroevend laag peil moet geweest zijn. Het verfransingsproces dat
sedert de afscheiding van het Noorden in versneld tempo verliep en
systematisch in de hand gewerkt werd, schiep vooral in Vlaanderen
een onoverbrugbare kloof tussen de leidende en dus ook de intellektuele kringen en de grote massa van het yolk dat ten prooi bleef aan
achterlijkheid en analfabetisme. Zij die de massa hadden kunnen opheffen uit haar geestelijke malaise, zaten zelf, voor zover ze zich door hun
taal niet van haar vervreemd hadden, in een zelfgenoegzame middelmatigheid hopeloos verstrikt. Bij het schetsen van dit somber tafereel
lieten vroegere onderzoekers zich niet zelden beinvloeden door de
inderdaad krasse uitlatingen van sommige buitenlandse bezoekers die
hun verbazing en misnoegdheid over dit kulturele „nihil" niet onder
stoelen of banken staken. Bekend is het vernietigende vonnis van
Voltaire : „Nous voici en fin fond de Barbarie." Brussel scheen hem
„le sejour de l'ignorance, / de la pesanteur, des ennuis, / de la stupide
indifference ; / un vrai pays d'obedience, / prive d'esprit, rempli de
foi." 1
Het schijnt vanzelfsprekend dat in dergelijke omstandigheden het
doordringen van de moderne denkbeelden, die elders in het verlichte
Europa opgeld deden, ernstig gehinderd werd. Zelfs voor de franssprekende milieus gold dat. De weinigen die bier nieuwe geluiden
wilden doen weerklinken, als een Cobenzl en een Neny, stuitten op
een onverzettelijke tegenstand, niet het minst vanwege de geestelijk1 Herhaaldelijk geciteerd, o.a. door R. Mortier, La litte.rature des lumiêres dans les
Pays-Bas autrichiens (Revue de l'Universitd de Bruxelles, 7/2-3, 1955).
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heid. De Prince de Ligne, onze enige belangrijke (zij het tweederangs)
figuur uit die tijd, meende Rousseau te moeten waarschuwen : „On
ne sait pas lire dans mon pays, vous n'y serez ni admire, ni persecute" 2.
Ook al mag die uitspraak in haar veralgemening overdreven zijn, toch
stipt R.F. Lissens nog in zijn recent boek aan dat tot dusver niet kon
gekonstateerd worden, dat men „een ijverige belangstelling aan de dag
legde voor nieuwe ideeen als die van de Verlichting of van de Encyclopaedisten" 3 en de andere historiograaf van onze Vlaamse literatuur,
E. de Bock, die nochtans ruim aandacht besteedt aan de geestelijke
achtergronden, gewaagt zelfs helemaal niet van de mogelijke weerslag
van de Franse filosofie in ons land 4.
Indien we ons zeker niet met de illusie moeten paaien dat nieuw
en grondiger onderzoek, zoals dat nu stelselmatig schijnt te worden
aangevat, in staat zal zijn ons donker beeld van die tijd belangrijk te
verhelderen, toch lijdt het geen twijfel dat het, door het aanbrengen
van de nodige details en retouches, uiteindelijk een graad van waarheidsgetrouwheid zal benaderen, die we onmogelijk mogen verwachten
van de, in hun ongenuanceerdheid beslist onrechtvaardige oordeelvellingen van een Voltaire of een Prince de Ligne. Verschillende
geleerden hebben zich reeds aan die „rehabilitatie" — hoe betrekkelijk
ook — van onze achttiende eeuw gewijd. Vooral voor de Franse uitingen dan, vermelden we de studies van R. Mortier, die o.a. de nadruk
legt op het gunstig intellektueel klimaat dat te Luik heerste en het
tot een belangrijk internationaal uitgeverscentrum deed uitgroeien,
maar die toch ook terloops wijst op sommige — zij het dan fransschrijvende - figuren uit het Vlaamse land. We denken daarbij b.v. aan de
Leuvense universiteitsbibliotekaris, de geboren Mechelaar CorneilleFrancois de Nelis (1736-1798), die later Antwerpens laatste bisschop
werd en enkele rationalistisch getinte geschriften met duidelijk Franse
inslag naliet 5 . Meer bepaald over symptomen van geestelijke bedrijvigheid in Vlaanderen lichtte G. Schmook ons herhaaldelijk in en we
kunnen slechts wensen dat hij al dat interessante en vrijwel onbekende
materiaal eens tot een volledig en gedetailleerd panorama moge uit-

2 Th. Dufour, Correspondance generale de J.-J. Rousseau (Paris, 1924-34), t. XX, no
4143 (brief van mei 1778), p. 339.
3 R.F. Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden (Amsterdam-Brussel, 1953),
p. 11.
4 E. de Bock, De Vlaamse letterkunde (Antwerpen-Den Haag, 1953), p. 120 vlg.
5 R. Mortier, op. cit.
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werken ". En noteert R.F. Lissens zelf, hoe sporadisch ook, geen verlichte tendensen bij een W. Verhoeven (1738-1809) en vooral bij een
J.Fr. Vonck (1743-1792) of J.B. Verlooy (1746-1797) 7 ?
Op onze beurt wensen we tot die moeizame herontdekking van onze
achttiende eeuw bij te dragen, door de aandacht te vragen voor een
merkwaardig geschrift, dat in 1765 te Kortrijk verscheen onder de titel
Demonstration de la foi catholique, ou refutation de la sceptique
Profession de foi, du prdtendu Vicaire Savoyard, precede d'un Discours
praiminaire a M.J.J. Rousseau, ex-citoyen de Geneve, par un cure
flamand 8 en dat meteen al de onjuistheid van de Lignes uitlating
aantoont. De eer van de ontdekking komt niet ons toe, maar wel Emiel
Huys, die het zeldzame boek lang voor ons in de Gentse universiteitsbiblioteek aantrof. Het komt ons echter voor dat de al te bondige
bijdrage die hij eraan wijdde in de Handelingen van de Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Kortrijk en die eer de schrijver dan de
inhoud tot onderwerp had 9, mede wegens haar klaarblijkelijke onbekendheid nergens vonden we het artikel vermeld — een nieuwe en
uitvoeriger behandeling geenszins overbodig maakt.
Het probleem van het auteurschap van dit anonieme werk werd
door Huys opgelost aan de hand van gegevens uit het Liber Memorialis van de pastorij van Bissegem bij Kortrijk, die gepubliceerd werden in het Aalsterse weekblad De Volksstem n . Daarin wordt de
bewuste „cure flamand" geidentificeerd als pastoor Geraard-Jan Sterck,
een Aalstenaar. Op 26 augustus 1717 geboren als zoon van Joos Sterck,
postmeester, en van Isabella Ely, deed Geraard-Jan Latijnse studies in
het Jezuietenkollege van zijn vaderstad, waarna hij te Leuven de teologische fakulteit bezocht. Van 1754 of vinden we hem terug als parochiepastoor te Bissegem, funktie die hij 22 jaar lang uitoefende. Een
slepende ziekte die hem ondertussen getroffen had, dwong hem naar
zijn familie te Aalst terug te keren, alwaar hij korte tijd nadien, op
6 Zie o.m. Bij de herontdekking van de 18de eeuw (VMKVA, 1952/1) en Vooroefening
(id., 1955/1).
7 Op. cit., p. 14-15.
8 A Courtrai, chez Jean De Langhe, Imprimeur, pres du Pont de la Lys, 1765-66. Avec
approbations, 2 dln. in 180 (XLVIII + 319 en IX + 256 p.).
9 E. Huys, Pastoor Sterck te Bisseghem, tijdgenoot en bestrijder van Jean-Jacques
Rousseau (Hand. Gesch. Oudh. Kring Kortrijk, N.R., XIII, 1934, p. 170-176). Deze studie
gaf nog aanleiding tot een kort krantenartikel in Het Nieuws van den Dag (25/IV/1940)
dat zelf steunde op een bijdrage in De Maasbode.
10 Dit Liber Memorialis beroept zich op zijn beurt op een publikatie van Kanunnik
Tanghe, Leven van den H. Andromarus, patroon van Bisseghem, gevolgd door de beschrijving dezer parochie (1858).
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18 december 1776 overleed. Hij werd er begraven in de sindsdien
gesloopte Karmelietenkerk.
G. J. Sterck schijnt zomaar niet een doodgewoon dorpspastoor
geweest te zijn. Hij was blijkbaar een man, die, ondanks zijn geIsoleerd
bestaan in — wat in de 1 8de eeuw zeker was — de primitieve en geestdodende atmosfeer van een Vlaamse plattelandsgemeenschap, de ogen
op de wereld gericht hield, die las en veel las, en zich op de hoogte
hield van de moderne filosofische stromingen, die, vooral in Frankrijk,
bezig waren in die historische tijd het intellektuele uitzicht van Europa
grondig te wijzigen. Onder de „nieuwlichters" was Rousseau, geestdriftig en welsprekend kampioen van 's mensen natuurlijke goedheid,
van volkssoevereiniteit en adogmatische natuurgodsdienst, ongetwijfeld de meest opvallende en suksesvolle. Voor pastoor Sterck schijnt
hij weinig geheimen te hebben gehad — grondige bekendheid met de
voornaamste van zijn geschriften verraadt haast elke bladzijde van het
hier besproken boek wat echter nog helemaal niet wil zeggen, dat
zijn rationalistische en deistische tendensen ook maar enige vat zouden
gehad hebben op het diepgewortelde geloof, op de onwrikbare ortodoxie van de Vlaamse geestelijke. De bespreking van zijn Ddmonstration zal het ons ten overvloede bewijzen.
Eenzelfde strenge rechtzinnigheid werd trouwens voorlopig ook nog
gehuldigd door de officiele kringen in ons land : door de regering van
Maria-Theresa. Voor de omzwaai, die tegen het einde van haar bewind
en vooral onder Jozef Ii zou plaats hebben, bleven de Jezuieten de
toon aangeven en kregen de vernieuwingspogingen, als die van de
reeds genoemde plenipotentiaris Cobenzl weinig kans. Het baart dan
ook geen verwondering dat het voorbeeld van Parijs, waar het Parlement Rousseaus ophefmakende Emile had laten verbieden en in het
openbaar verbranden (9-11 juni 1762) ook te Brussel navolging vond.
Het calvinistische Geneve was het daarin trouwens al voorafgegaan
(19 juni 1762), evenals het nochtans zo om zijn ruime verdraagzaamheid gereputeerde Holland. Ook daar werden, onder druk van de
Hervormde Kerk, strenge sankties getroffen tegen het Contrat Social
(20 juli 1762) en de Emile (30 juli), die gebrandmerkt werd als „ten
hoogste godloos, schandaleus, ergerlyk en profaan" 11 . In augustus 1762
gelastte de Keizerin dan ook de fiskale raadsleden bij de tribunalen
hier te lande „de veiller avec toute l'attention possible a ce que le
Livre, intitule : Emile, ou de l'Education, par J.J. Rousseau, Citoyen
11 Zie K.-R. Gallas, La condamnation de l'Emile en Hollande (Ann. Soc. J.-J. Rousseau, t. XVII, 1926).
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de Geneve, ne s'introduise point dans ces Pays, et de prodder en toute
rigueur ceux qui contreviendroient en aucune facon a son vouloir et
desir a cet egard, declarant cet ouvrag impie, scandaleux, et pernicieux" 12 . De Kerk bleef natuurlijk niet ten achter en de Mercure
historique et politique meldde voor september uit Brussel dat de aartsbisschop „a fait publier dans toutes les Paroisses de son Diocese un
long Mandement au sujet de 1'Ouvrage du Sr Rousseau" en tevens
„exhorte les Peuples a se tenir inviolablement attaches a l'Eglise
Catholique Romaine" 13.
Pastoor Sterck, die beter dan wie ook kon oordelen over het gevaar
dat Rousseaus teorieèn voor het geloof betekenden, meende het zijne
te moeten bijdragen om het doordringen der nieuwe filosofie in te
dijken. Als dusdanig dient zijn uitvoerige refutatie van de Emile te
worden gezien. Het boek draagt trouwens als kerkelijke goedkeuring
deze opmerking van F.J. Cooreman, licentiaat in de godgeleerdheid
en pastoor van de St.-Martenskerk te Kortrijk, tevens „Librorum censor" : „Cet ouvrage m'a paru pouvoir contribuer a arreter le progres
de l'Incredulite" 14. Indien het echter de allereerste bedoeling van de
auteur moge geweest zijn Rousseaus Emile te weerleggen, en meer
bepaald dan de beruchte Profession de foi du Vicaire Savoyard, waarin
hij zijn opvattingen inzake godsdienst uiteenzet, dan blijkt het uiteindelijke resultaat dat doel verre voorbijgestreefd te hebben. Inderdaad,
we staan hier voor niet meer of minder dan een uitgebreide, systematische apologetika van het rooms-katolieke geloof, zoals trouwens de
titel reeds suggereerde. Telkens Rousseau door een of andere van zijn
stellingen hiermee in botsing komt, wordt hij door Sterck uitvoerig
terechtgewezen, zodat haast het hele werk van de filosoof, meestal
echter zonder dat diens gedachtengang logisch gevolgd wordt — wat
een juiste interpretatie natuurlijk dikwijls in de weg staat kritisch
onderzocht wordt.
Het boek vangt aan met een Discours preliminaire a M.J.-J. Rousseau, ex-citoyen de Geneve, waarin wordt aangeknoopt bij diens Lettre
a Christophe de Beaumont, Archeveque de Paris, een verontwaardigd
protest tegen de kerkelijke veroordeling die zijn Emile getroffen had.
Heftig vaart onze pastoor uit tegen dit „chef-d'oeuvre de l'effronterie"
12 Mercure historique et politique, aug. 1762 (t. 153, fol. 236).

13 Id., sept. 1762 (t. 153, fol. 287). Beide teksten ook geciteerd door M.M. Kleerkoper
en W.P. van Stockum, De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17 de eeuw
('s-Gravenhage, 1914-16), I, p. 481-482.
14 De beoordeling van Cooreman, van 23 februari 1766, werd op 28 februari gecontrasigneerd door J.F. Diericx, Libr. Cens. Reg.
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waarin Rousseau het had aangedurfd „(d')affronter le Parlement, la
Sorbonne, M. l'archeveque, 8c la raison naturelle tout a la fois". Reeds
hier formuleert hij het oordeel dat nog ettelijke keren zal terugkeren :
de man van Geneve weet in een voortreffelijke stijl te schrijven, maar
wat hij schrijft krioelt van gevaarlijke onwaarheden en tegenstrijdigheden : „Le Public, M., a juge que vous avez le talent d'ecrire de trêsmauvaises choses dans un tres-beau Francois ; 8c it a ete surpris de voir
si mal raisonner un homme qui ecrit si bien" 15. Sterck neemt hem
zijn verontwaardiging erg kwalijk : is het niet normaal dat een stelsel
dat de basis van onze samenleving ondermijnt door de kerkelijke gezagdragers veroordeeld wordt ? Immers „c'est toujours la destruction des
Loix 8c de la subordination qu'on trouve dans vos Ouvrages" 16. Deze
eerste citaten demonstreren reeds voldoende de scherpe toon waarin
het geschrift gesteld is.
Schrijver tracht dan stelselmatig de argumenten van Rousseaus zelfverdediging te ontzenuwen. Hij valt allereerst zijn opvatting van de
natuurlijke goedheid aan, in flagrante tegenspraak met het leerstuk
der erfzonde. Jean-Jacques had de „bonte physique" verward met de
„bonte morale", bestaande in een zich richten naar de natuurwet, die
weliswaar in ons hart gegrift staat, maar verlicht wordt door de openbaring en de positieve wetten. Enkel kinderen en van hun verstand
beroofden kunnen fysische daden stellen die moreel noch goed noch
slecht zijn. De teorie van het „etre intelligent" en het „etre sensitif",
als dubbel beginsel in de mens, dat Rousseau uitdacht om de ingeboren neiging tot het goede te verzoenen met 's mensen natuurlijke
zelfzucht, wordt door Sterck als manicheistisch verworpen. De filosoof
verstrikt zich verder in een net van paradoksen door de samenleving
en de regeringen en wetten die er het gevolg van zijn verantwoordelijk
te stellen voor de korruptie van de mens. Hoe kunnen mensen, die op
zichzelf van nature goed zijn, slecht worden wanneer ze met anderen
in kontakt komen ? vraagt Sterck zich af. Trouwens indien daar
werkelijk de kern van het kwaad school, dan heeft het geen zin tegen
de wetten uit te varen, zoals Rousseau doet — die „lois positives"
immers zijn nodig om inbreuken op de „lois naturelles" te beteugelen
maar dan diende het kontakt zelf tussen de mensen vermeden, wat
nu eenmaal onmogelijk is, daar de mens een uitgesproken sociaal
wezen is. Daar nu Jean-Jacques van dit verkeerde vertrekpunt uitgaat,
zal zijn hele opvoedingssysteem, dat dus negatief gericht is, dat het
15
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Demonstration, I, p.
Id., I, p. V.

individu wil beschermen tegen de schadelijke invloeden van zijn
omgeving, ongerijmd zijn. „Vous voyez donc — verwijt hem onze
pastoor — que vous vous étes perdu dans vos Paradoxes, 8c dans vos
contradictions, 8c que vous n'avez vu ni le mal de l'homme, ni la
cause de son mal. Dela vient que votre plan d'education n'a pu
qu'echouer ; 8c qu'au lieu de Precepteur de la Jeunesse, vous étes
devenu son corrupteur, en detruisant toutes les notions de la saine
Morale" 17. En verontwaardigd roept hij uit : „Vous avez voulu étre
le Medecin du Genre-humain, 8c l'on ne vous a pas méme trouve assez
capable pour en etre le Charlatan. Au lieu de remedes, vous avez
presente du poison au Public ; 8: on a brfile vos drogues, parce qu'elles
avoient besoin d'etre purifiees par le feu" 18.
Het kwaad dient dus niet buiten de mens te worden gezocht, maar
in de mens zelf, het schuilt in zijn „volonte, qui seule est la cause
prochaine de sa mechancete" 19. Daarom stelt schrijver tegenover
Rousseaus opvatting een positieve opvoeding voor, uitgaande van het
Evangelic, dat ons alleen kan helpen het slechte, dat in onszelf wortelt,
uit te roeien, zonder daarom onze sociale betrekkingen te schaden.
De auteur van de Emile acht het kind daarvoor niet vatbaar „Laisseznous donc, M., donner nos instructions plutOt, vous voyez qu'il vaut
mieux risquer d'en donner d'inutiles a la jeunesse, que de laisser les
hommes toute leur vie dans l'etat de l'enfance" 20. Bovendien dient
ook de religieuze opvoeding van jongsaf aan te worden aangevat en
het godsbegrip, dat volgens steller reeds vroeg bij het kind aanwezig
is, te worden ontwikkeld. Jean-Jacques daarentegen wachtte er zich
wel voor het kind over God te spreken, blijkbaar daar hij heeft willen
„saisir les premiers momens de l'homme, afin d'etablir l'empire de
l' irreligion" 21.
Het fameuze werk nu waarin Rousseau — Sterck noemt hem verder
geregeld misprijzend „l'Ex-Citoyen" — deze valse en schadelijke
grondbeginselen heeft uitgewerkt en toegepast op de hele opvoeding,
wil onze Vlaamse pastoor in de daaropvolgende bladzijden weerleggen.
Veel inspanning zal hem dat niet vergen : „mil ne faut point qu'on
aille chercher bien loin votre refutation ; on la trouve dans vos
Ouvrages meme ; vous detruisez sur une feuille, ce que vous etablissez
17

Id., I, p. XXIV.

18 Id., I, p. XIX.
19 Id., I, p. XXIV-XXV.
20 Id., I, p. XXXIV.
21 Id., I, p. XLI.
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sur une autre ; on n'a qu'a compter vos contradictions, s gc au bout du
compte, vous voila bien refut ; car les contradictions dans un Livre
sont des preuves certaines de l'ignorance ou de la mauvaise foi de
l'Auteur" 22 . Hij neemt zich dan ook voor zich te beperken tot het
gevaarlijkste deel van de Emile, dat beruchte Vierde Boek, gewijd aan
de Profession de foi du Vicaire Savoyard, dat hij niet aarzelt te noemen
„l'Arsenal de 1'Enfer, oil vous avez pose toutes les armes qu'il peut
tourner contre la Religion" 23. Het sukses dat dit geschrift ondanks
alles oogstte — vooral dan bij de „Petits-Maitres Sic ces Demi-Savantes"
— wordt toegeschreven aan te oppervlakkige lektuur, zucht naar het
nieuwe en verder aan het feit dat „c'est toujours dans du beau francois
que ces sottises nous sont annoncees" 24. Die omstandige weerlegging
schijnt pastoor Sterck intussen toch heel wat werk gekost te hebben,
te oordelen naar de twee lijvige boekdelen die dan volgen en de uitgebreide literatuur die erin verwerkt werd. Ook al kunnen we
bezwaarlijk met de gevolgde werkwijze instemmen — zoals reeds aangestipt, worden voortdurend uit hun kontekst geisoleerde uitlatingen
aangehaald, waar het duidelijk is dat Been systeem aldus gemakkelijker
af te takelen is dan de komplexe filosofie van Rousseau — toch dwingt
de ruime eruditie die de schrijver op elke bladzijde tentoonspreidt,
eerbied af. Niet alleen verraadt hij een ongemeen soliede bijbelkennis,
maar hij bewijst voortdurend zijn flinke belezenheid in de wijsgerige
en bellettrische produktie, zowel van de oudheid als van de 18de
eeuw : Aristoteles, Plato, Descartes, Boileau, Racine, Prevost, Voltaire
zijn slechts enkele der voornaamste namen die we terloops noteerden.
Zoals uit het eerste hoofdstuk blijkt, wil hij met zijn betoog vooral
de „vrijgeesten" overtuigen, die ongelovigen, die hij nogal naief omschrijft als „une troupe de jeunes libertins, de gens sans education, ou
qui n'ont pas profite de la bonne education qu'on leur avoit donnee ;
enfin, une jeunesse corrompue, plongee dans les crimes les plus
6normes..." 25.
Volgen we Sterck dan doorheen zijn ruim 500 bladzijdenlange uiteenzetting. Hij vangt aan met het bewijzen van het bestaan van God,
alsmede van Zijn wezenheid. De mens bekleedt onder de door Hem
geschapen wezens de eerste plaats, iets wat Rousseau in zijn Discours
sur l'Inegalite gemeend had te moeten ontkennen, door hem op gelijke
Id., I, p. XLIII.
Id., I, p. XLIV.
24 Id., I, p. XLV-XLVI.
25 Id., I, p. 3.
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voet met het dier te behandelen. Aan dit ophefmakende werk, dat
niet meer blijkt te zijn dan „un tissu d'erreurs ramassees a dessein par
un esprit petulant, pour se faire un nom aux depens de l'humanite" 26,
wordt dan een omstandige bespreking gewijd, waarin ook wordt gewezen op de tegenstellingen tussen dit en het eerste Discours. Volgens
steller bestond het maatschappijverband sinds het ontstaan van de
wereld. De mensen vertonen een natuurlijke gelijkheid van bij hun
geboorte en die blijft voortbestaan ondanks de ongelijkheid van hun
levensomstandigheden. „A quoi bon publier de tels Ecrits ? Jamais
on ne persuadera aucun homme, qu'il vaut mieux aller passer sa vie
dans les fOrets avec les bétes, que de la passer dans la societe des
hommes. On ne persuadera non plus jamais aucun homme, qu'il lui
sied bien de renoncer aux Sciences ; car si Dieu nous a fait present
de la raison, ce fut certainement pour en user, Sz la perfectionner le
mieux que nous pouvons" 27. Een al te gemakkelijke en zeker onjuiste,
alhoewel voor die tijd traditionele interpretatie van Rousseaus vroegste moraalfilosofische geschriften !
Na over de ziel en haar onsterfelijkheid te hebben gehandeld, verwijt Sterck de „Ex-Citoyen" natuurwet en geweten te hebben verward.
Evenals deze genoegen nam met een natuurgodsdienst, zou dus de
natuurwet volstaan om de mens zijn plichten tegenover God te leren.
Schrijver toont aan dat er meer vereist wordt, en allereerst de openbaring. Jean-Jacques' skepticisme in dit verband wordt heftig gehekeld. Richt een vorst zich tot elk zijner onderdanen om hem op zijn
plichten te wijzen ? Neen, hij vaardigt zijn wetten uit. Heeft de filosoof bezwaar tegen de boekvorm waarin die openbaring vastgelegd
werd ? Wellicht komt „La mauvaise humeur de l'Ex-Citoyen contre
les livres (...) de ce qu'il juge de tous les livres par les liens propres" 28.
Schrijver onderzoekt dan de autenticiteit van de openbaring, daarbij
ten overvloede uitpakkend met zijn gedegen kennis van de Pentateuch
en het Oude Testament. Rousseaus argumentatie tegen de mirakels
noemt hij „Tout cet impie verbiage" 29 . Zijn verregaande twijfelzucht
komt de dogmaticus ongehoord voor : „malheureusement it n'y a pas
ete present ; cet homme extraordinaire veut tout voir, rien n'etoit
avant lui, tout a commence quand it a commence a voir" 30. De joodse
Id., I, p. 31.
Id., I, p. 44.
28 Id., I, p. 94, voetnoot.
29 Id., I, p. 155.
30 Id., I, p. 212.
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religie was de enig ware tot aan de komst van de Messias. „Il est
certain — meent Sterck que si 1'-Ex-Citoyen de Geneve, qui ecrit
en furieux contre le Christianisme, eut pu trouver quelque tour
d'esprit pour rendre l'Histoire de Jesus-Christ douteuse, it n'auroit
pas manqué son coup ; car cet homme singulier qu'on ne peut definir,
aime de marcher de front contre tout ce que les autres hommes
tiennent pour vrai 8c certain" 31.
Opvallend is dat telkens Jean-Jacques het waagt zich waarderend
uit te laten over het kristelijke geloof, hij Stercks verontwaardiging
slechts aanwakkert. Waar de schoonheid van de katolieke leer zelfs
indruk blijkt te maken op deze beruchte deist, vraagt steller zich of :
„Est-il possible qu'on puisse trouver un si beau passage parmi tant
d'impietes 8c de blasphemes dont son Livre est rempli ? quand on voit
des traits pareils sortir d'une plume infernale l'on juge que c'est Dieu
qui force le diable a servir de temoin a la verite de sa Religion" 32, en
even verder roept hij uit : „c'est Judas qui parle, qui reconnoit son
Maitre, qui lui donne un baiser, pour le livrer par un Ave Rabbi a
la rage de l'Incredulite" 33.
Na aldus voorgeschiedenis en grondslagen van het katolicisme grondig te hebben ontleed, wijdt de schrijver in het tweede deel van zijn
werk zijn aandacht aan de Kerk zelf, haar leerstelsel en haar cultus.
Hij weerlegt de protestantse bezwaren tegen het H. Sacrament van
de mis ; ook Rousseau „rencherissant sur Son maitre Calvin, croit
avoir porte un coup mortel a la croyance de la presence reelle de
Jesus-Christ dans l'Eucharistie" 34. In hetzelfde verband moeten de
onbeschaamde dialogen tussen „l'Inspire" en „le Raisonneur" uit het
vierde boek van de Emile het ontgelden. Wanneer de „Ex-Citoyen"
klaarheid vergt van de dogma's, roept Sterck hem toe : „Quel pauvre
raisonneur ! si la science d'une chose est necessaire, a quoi sert la
croyance ? (...) Mais croire est une chose tres-differente ; l'objet de
notre croyance est une verite que l'entendement ne concoit point par
une demonstration evidente 8c qui ne tombe point immediatement
sous nos sens" 35.
Herhaaldelijk gaat steller te keer tegen wat hij noemt Rousseaus
„tolerantisme", dat o.m. de evenwaardigheid van de andere gods31 Id., I, p. 221-222.
32 Id., I, p. 262.
33 Id., I, p. 267.

34 Id., II, p. 24.
35 Id., II, p. 111-112.
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diensten poogt te verdedigen en het systematische bekeringswerk der
apostelen als strijdig met de soevereiniteit der staten verwerpt. Nadat
hij in het „plan de pacification generale", dat de filosoof in zijn
Lettre a Chr. de Beaumont ontwierp en dat tegenover het sektarisme
van de teologen een algemene natuurreligie stelt, flagrante tegenstrijdigheden aangestipt heeft, wordt het hem te machtig : „En voila assez :
adieu Jean-Jacques, la the vous tourne ; vous avez besoin de vous
faire visiter la tramontane. Ces sottises, ii est vrai, ne meritent point
d'étre rapportees ; mais it faut bien quelquefois varier, 8c passer du
serieux au plaisant, pour ne pas trop ennuyer" 36 . Rousseau meent het
rooms-katolicisme onverdraagzaamheid te moeten verwijten ? Maar
begrijpt hij dan niet dat ware godsdienst een zo opgevatte verdraagzaamheid uitsluit ? „Et comment la vraie Religion pourroit-elle etre
Tolerante ? Quand on tolere d'autres Religions, l'on doute de la
sienne, 8c ainsi on les rend toutes douteuses" 37 . Indien ingevolge die
houding van de Kerk godsdiensttwisten onvermijdelijk schijnen, wijt
Sterck daarvan de schuld niet aan het katolicisme zelf, maar aan de
„novateurs", die nieuwe levensbeschouwingen willen opdringen.
Over de verhouding Kerk-staat sprekend, raakt onze veelzijdige
pastoor ook even het politieke probleem van het Contrat Social aan.
Hij waarschuwt vooral voor de zg. herroepbaarheid van de gezagdragers door het yolk : „il est vrai que le Souverain n'a point le
pouvoir de mal-faire ; mais s'il fait mal, it ne reste au Peuple que la
voie de remontrances 8c le recours a Dieu. Les remedes qu'on youdroit appliquer au mal, autrement que par ces voies, seroient pires
que le mal méme" 38.
Tot slot toont Sterck de eenheid, heiligheid, katoliciteit en aposto
liciteit van de roomse Kerk aan, daarbij het failliet voorspellend van.
Rousseaus natuurgodsdienst, die de mens het hemels paradijs ontneemt, zonder hem in staat te stellen daarvoor in aardse genoegens
een kompensatie te vinden. „Comment voulez-vous que la multitude
des hommes abandonne l'esperance d'une vie future, qui fait leur
consolation, pour embrasser une Religion naturelle, qui les laisse
dans la poussiere en ce monde-ci, 8c ne leur laisse rien a esperer pour
le futur ?" 39.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat Rousseau niet de enige
36 Id., II, p. 171.
3 7 Id., II, p. 174.
38 Id., II, p. 187-188, voetnoot.
3 9 Id., II, p. 236.
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filosoof is, wiens moderne teorieen het moeten ontgelden. Meer dan
eens wordt in deze afrekening met de Franse nieuwlichterij Voltaire
betrokken, „cet homme extraordinaire qui a fait tant de bruit dans
le monde, 8c qui ne manque pas de lancer la foudre de sa plume contre
le Pape Sic les Ecclesiastiques" 4 °. Zijn Henriade is zelfs het voorwerp
van een breedvoerige detailkritiek 41 . Naar aanleiding van de religieuze tolerantieidee, waarvan boven sprake, wordt ook afgerekend
met Montesquieu, „sans contredit (...) un homme d'esprit ; mais qui a
manqué de rencontrer le veritable esprit des loix" 42 . Sterck neemt
hem vooral kwalijk de godsdienst in funktie van de politiek te hebben
gezien, hem aldus afhankelijk makend van lokale omstandigheden en
daardoor de openbaring te negeren.
Het boek wordt besloten met een bondige rekapitulatie en een
ultieme waarschuwing aan het adres der jeugd, de goddeloze boeken
der filosofen te vluchten. Steller vraagt zich terloops ook of welke de
eventuele reaktie van de man van Geneve zal zijn : „Si jamais ce Livre
lui tombe entre les mains, 8c qu'il le juge digne de sa colêre, une nuee
d'injures viendra du sommet des montagnes de la Suisse, ou d'ailleurs,
fondre sur la tete du pauvre Cure Flamand, qui a ose elever sa plume
contre l'Auteur d'Emile" 43 . We weten niet of Rousseau Stercks boek
ooit werkelijk in handen heeft gekregen en al is dat weinig waarschijnlijk — in zijn geschriften vonden we er althans geen spoor van
toch schijnt een tijd lang in de streek het gerucht gelopen te
hebben dat de wijsgeer in persoon zijn verwoede bestrijder was komen
opzoeken. Reeds Huys bestempelde dat verhaal, dat ook door Kan.
Tanghe vermeld wordt, als een klaarblijkelijke legende. De anekdote
voegde er zelfs aan toe dat de auteur tegenover de argumenten van
de geestelijke enkel maar het verwijt kon stellen dat hij de Franse
taal niet voldoende beheerste. Dat dit verwijt in elk geval ongegrond
was heeft de lezer zelf al ten overvloede kunnen vaststellen.
Dat aanwenden van het Frans voor het schrijven van zijn refutatie
motiveert Sterck in een nota als simpele beleefdheid tegenover zijn
fransschrijvende tegenstander. Hij wijdt trouwens een korte filologische beschouwing aan die taal, waarvan hij enige spraakkundige en
ortografische moeilijkheden met die van zijn eigen Vlaams vergelijkt,
dat hij hoog op prijs stelt en terloops als „injustement meprisee"
Id., II, p. 63.
Id., II, p. 140-154.
42 Id., II, p. 171.
43 Id., II, p. 253.
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betitelt — alweer een blijk van opflakkerend nationaal bewustzijn in
die tijd ! 44. Ook het feit dat hij, ondanks alle principiele bezwaren
tegenover Rousseaus ceuvre, voortdurend diens briljante schrijftechniek meent te moeten loven, pleit voor een onmiskenbaar linguistisch
en stilistisch kwaliteitsinstinkt.
Voldoende hebben we hiermee over het boek van pastoor Sterck
medegedeeld, opdat zijn betekenis in het raam van onze 18de-eeuwse
kultuurgeschiedenis zou blijken. Dat er in ons land helemaal geen
belangstelling zou hebben bestaan voor de buitenlandse geestelijke
stromingen, wordt door ons voorbeeld eens te meer als een onjuiste,
in elk geval sterk overdreven opvatting weerlegd. Er leefden en
werkten hier wel degelijk een reeks intellektuelen — men is nog volop
bezig hen, even naarstig als pieteitsvol, aan de vergetelheid te ontrukken die zich gunstig onderscheidden van de bekrompen middelmatigheid hunner omgeving en, hoe bescheiden dan ook, deelhadden
in het internationale geestelijke leven, ook al beletten strenge behoudzucht en godsdienstzin hen vooralsnog in de meeste gevallen zelf aktief
tot de vernieuwing in eigen land bij te dragen.
Tot slot wensen we er nog op te wijzen welke waardevolle aanwinst
deze Demonstration de foi van 1765 betekent voor de eerder schaarse
Rousseau-literatuur, die de 18 de-eeuwse Nederlanden, in hun geheel
dan, hebben voortgebracht. Begrijpen we niet verkeerd : vooral de
Amsterdamse en Haagse persen hebben zelfs verschillende Rousseauistische en meer nog anti-Rousseauistische geschriften op de wereldmarkt geworpen, maar veelal gold het hier werk van buitenlandse
auteurs, die eenvoudig van de Hollandse persvrijheid gebruik
maakten. Niet zomaar willekeurig betrekken we thans in onze
beschouwing het Noorden, waar de kulturele omstandigheden zo
verschillend waren, want een van de weinige Hollandse publikaties
die rechtstreeks ingegeven werden door Rousseaus geruchtmakende
boeken, is precies ook een Emile-refutatie, waarvan de vergelijking
met Stercks Demonstration zich natuurlijk opdringt. We bedoelen de
Seconde lettre d'un anonime a Monsieur J.-J. Rousseau, contenant un
examen suivi du plan d'e'ducation, que cet Auteur a propose dans son
ouvrage intitule, Emile ou de l'Education van 1767 en van de hand

van de bekende Leidse uitgever en publicist Elie Luzac 45.
Tal van uiterlijke gelijkenissen — beide werken verschenen anoniem,
werden in het Frans geschreven en loven Jean-Jacques' schrijverstalent,
44
45
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p. VIII.
A Paris, chez Desain & Saillant, Libraires, MDCCLXVII.
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alhoewel ze op principiele gronden zijn teorieen bekampen — mogen
ons niet blind maken voor de essentiele verschillen die ze vertonen en
die we hier nog even willen aanstippen, omdat we ze typisch achten.
Want essentieel verschillend is inderdaad het standpunt dat de twee
auteurs tegenover hun onderwerp innemen en dat bepaald wordt
door het geestelijk klimaat waaruit ze gegroeid zijn. Pastoor Sterck is
de teologische dogmaticus, wiens rotsvaste overtuiging elke vorm van
vrij onderzoek uitsluit en dan ook elke heterodoxe levensbeschouwing
en godsdienstinterpretatie a priori verwerpt. Totaal anders is de ruimdenkende, zij het steeds gematigde Luzac, telg uit een Hugenotengeslacht, veelzijdig begaafd man, criticus, rechtsgeleerde en filosoof
uit de school van Leibniz en Wolff 46 . Deze moderne persoonlijkheid,
die een van de eersten was om de persvrijheid te verdedigen en het
Hollandse publiek te konfronteren met de Franse filosofie, aarzelde
evenmin, wanneer het hem nodig scheen, scherp en metodisch denkend, diezelfde filosofie te bestrijden in haar uiterste en gewaagdste
uitingen. Een verstandig en bezadigd voorstander van een verantwoorde vooruitgang dus, wiens houding, kenmerkend voor zijn tijd
en zijn land, wonderwel geformuleerd is in zijn persoonlijke leuze
„Nec temere nec timide".
Luzac als intellektualist, verwijt Rousseaus opvoedingssysteem vooral de negatieve en zuiver zintuiglijke gerichtheid, die het morele en,
verstandelijke aspekt al te zeer doet verwaarlozen. Om dezelfde redenen kan hij evenmin de uitsluitend op een persoonlijk geweten gebaseerde natuurgodsdienst uit de Profession de foi aanvaarden. Het ware
ongetwijfeld interessant die twee 18 de -eeuwse weerleggingen van de
Emile aan een gedetailleerd vergelijkend onderzoek te onderwerpen,
waardoor we echter het kader van dit artikel verre te buiten zouden
gaan. We wilden nochtans niet eindigen zonder even de aandacht te
hebben gevestigd op de belangwekkende parallel, die ons, naar we
menen, wel iets leert nopens de verschillende mentaliteit die voor
brede kringen in Noord- en Zuid-Nederland toonaangevend was in
de tweede helft der 1 8 de eeuw en die dan ook helpt verklaren hoe
beide landen op Rousseaus boodschap verschillend reageerden.
Antwerpen, november 1955.
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W. GOBBERS

Zie over hem : P. Valkhoff, Elie Luzac (Neophilologus, IV, 1918-19).

KRONIEK
„TAALGEBRUIKSKUNDE " IN ZUID-AFRIKA
1950-1956

I
„Taalgebruikskunde" is een, in ruimere kringen, zeker niet heel vertrouwde naam voor de discipline, die „stilistiek op linguistische grondslag"
heet. De term werd, zover ik weet, voor het eerst bewust als disciplinebenaming gebruikt in een verder te noemen polemiek die kort geleden
in Zuid-Afrika werd gevoerd. Wegens zijn kortheid en zijn tamelijk
precieze benoeming van een „vak" dat zich als nieuw aandient, is hij
misschien niet onverkieslijk boven zijn omslachtiger alternatief.
Het is ook geen toeval of willekeur dat deze eerste Zuid-Afrika betreffende kroniek juist over „taalgebruikskunde" handelt. Door een eigenaardige samenloop van omstandigheden heeft, onder de Dietssprekende
landen, Zuid-Afrika tot dusver de omvangrijkste bijdrage tot het vak
geleverd, heeft de taalgebruikskunde juist daar een paar zeer leerzame
pennetwisten uitgelokt, is claar, en nog wel in het Afrikaans, de eerste
systematische uiteenzetting van de principes en metodes in druk verschenen, — in een woord : blijkt Zuid-Afrika het experimenteringsveld te zijn
geworden voor een vak dat toch in een seminariekamer der Amsterdamse
universiteit zijn oorsprong nam en nog steeds zijn centrale zetel heeft.
Bedoelde omstandigheden lagen vooral in het feit dat, uit de Amsterdamse Werkgroep onder leiding van prof. W. Gs Hellinga (sedert 1948),
de Zuidafrikaner H. van der Merwe Scholtz als eerste met een „taalgebruikskundig" proefschrift voor de dag kwam, dat dit degelijke werk
in Zuid-Afrika onmiddellijk een ruime belangstelling, alsmede gedachtenwisselingen pro en contra, gaande maakte, dat de Zuidafrikaanse dichter
N.P. van Wyk Louw in 1950 de Zuidafrikaanse leerstoel te Amsterdam
ging bekleden en er spoedig met Hellinga in vruchtbare samenwerking
trad, en dat jaar na jaar Zuidafrikaanse studenten te Amsterdam het
spoor van Scholtz bleven en blijven volgen.
Reeds de wijze waarop dr. Scholtz de titel van zijn proefschrift schikte :
Sistematiese Verslag van 'n stilistiese analise. Eugene Marais : Die Towenares 1, gaf te kennen dat het hem minder te doen was om de studie van

een bepaald gedicht van een bepaalde dichter dan wel om de demonstratie van een doelstelling en een metode, en inderdaad de eerste demonstratie daarvan die zwart op wit ook door oningewijden kon worden
gelezen, gekontroleerd, gewogen. Scholtz' werk voerde, a.h.w. manifestgewijs, het woord namens de Amsterdamse Werkgroep : hij noemde zijn
1 Amsterdam-Kaapstad-Pretoria, H.A.U.M.-J.H. de Bussy, 1950.
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eerste hoofdstuk „Prinsipiele en metodologiese verantwoording", ging
uit van Hellinga's inaugurale rede over De Neerlandicus als Taalkundige
(Amsterdam, 1946), en, belangrijker, van diens in zijn kolleges mondeling
gegeven definitie : „Stilistiek is het onderzoek naar wat taalvormen doen
in een bepaalde situatie en in hun betrokken zijn op die situatie", —
en gaf „met die goedgunstige toestemming van prof. Hellinga en sy
werkgroep" de tevoren nog niet gepubliceerde „kernprincipes aan asook
'n beknopte oorsig van die instrumentarium wat ons ontleen en in hierdie
ondersoek toegepas het".
De kernprincipes kunnen in vier punten worden opgesomd : 1. Voorwerp van deze stilistiek is „elke taalgebruiksituasie, nie enkel die literere kunswerk nie". De beoefenaar ervan „ondersoek die taalwaardes in
hul betrokkenheid op die bepaalde situasie. Daarvoor moet hy die situasie
volledig analiseer, alle vormstrukturerende momente agterhaal en dan
tenslotte bepaal of, en indien wel, op welke wyse hierdie momente in
die situasie funksioneer". Daarmee is zijn taak voltooid. Derhalve : 2.
„Enkel wat woord word, is vir die stilistikus toeganklik". Waar deze
stilistiek dus de term „gedicht" („'n leenwaarde uit die literatuurkunde")
gebruikt, houdt zuiks geen waarde-oordeel in, maar geschiedt dat enkel
„om 'n taalsituasie te benoem met die gangbare benaming vir 'n dergelike situasie". 3. Dichter of auteur komen hierbij niet ter sprake. Voor
deze stilistiek zijn „die persoonlike struktuur en die bedoelinge van die
auteur irrelevant". 4. En ook de lezer wordt buiten beschouwing gelaten.
„Die stilistikus het naamlik niks te maak met die uitwerking van die
situasie op die leser nie, hy wil ook nie die situasie „bemark" as skoonheid nie" ; die opdrachten laat hij aan psychologie en literatuurwetenschap over. M.a.w., zijn onderzoek velt geen estetisch oordeel, levert geen
estetische kommentaar, maar — in aansluiting by W. Kayser (Das sprachliche Kunstwerk) — „dient zunachst der groszen and schweren Kunst,
richtig zu lesen".
Inleidend tot zijn uiteenzetting over het gebruikte instrumentarium,
waarschuwt Scholtz dat dit „sistematiese verslag" niet is : een „getroue
weerspieeling van die ondersoek soos dit in werklikheid verloop". Tot
elke taalsituatie zijn verschillende toegangswegen mogelijk. Trouwens :
„Omdat alles in die gestruktureerde situasie met mekaar saamhang, maak
dit nie saak waar die ondersoeker begin of hoe dikwels en waar hy gedurende sy ondersoek van een struktuurmoment op 'n ander oorstap nie".
Er is geen vast uitgangspunt, „geen onversetlike volgorde van probleme
wat stelselmatig „afgewerk" word nie". De bespreking van het instrumentarium bevat dus geen voorschrift voor de gedragslijn bij verder
„stilistische analyses", maar konstateert inderdaad slechts de hier aanwezige metode, — al liggen daarin natuurlijk tal van ervaringen besloten
die ook „meer of minder „universeel" toepasbaar kunnen zijn. — Ten
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eerste wijst Scholtz op het grote belang van wat Kayser als „allgemeine
Regel" aanvaardt : „Der metrische Akzent hat auf eine sprachliche Betonung zu fallen" (Kleine deutsche Versschule, p. 67), — in het bijzonder
bij het onderzoek van een in „vrije" versvorm geschreven gedicht als Die
Towenares. Ten tweede baseert hij zijn grammatisch-syntaktische analyse
op Reichling's beschouwingen over „Het Woord als Syntagna" (Het Woord,
p. 417...) : hij onderscheidt dus tussen de „zich vormende vorm" en de
„gevormde vorm", en onderstreept hierbij o.m. de noodzakelijkheid ener
nauwkeurige studie van interpunktie en andere markerende middelen (als
vers-einde enz.), waar het een geschreven taaluiting betreft (die het immers zonder het „intonasiemodel" of de „sinsklankvorm" der gesproken
taaluiting moet stellen). Ten derde poneert hij, met Reichling, „die
werklikheidstellende aspek van taalgebruik" : elke taalsituatie is in tijd
en ruimte geplaatst, en „konstitueer ook in homself ruimte en tyd, 'n
wéreld wat deur die ondersoeker betree moet word". Nodig is dus de
bepaling van „die tyd-ruimtelike substraat en, in onmiddellike samehang
hiermee, die bewegingskarakter van die situasie".
Aan die metodologische verantwoording beantwoordt dan de opeenvolging van de hoofdstukken waarin dit „verslag van 'n analise" uitgebracht wordt : hst. III. die „vrye vers" ; IV. kompositoriese klankvoeging
en woordherhaling ; V. taalbou en taal-gebou ; VI. tyd-ruimtelike verkenning ; VII. grootste gemene deler : die primitiewe ; VIII. Die Towenares ;
IX. Die Towenares ? — Laatstgenoemd hoofdstuk is een, natuurlijkerwijze uit de dadelijk voorafgaande (VI-VIII) inhoudsanalyse voortvloeiend,
onderzoek naar de betekenis van „titelgeving".
II
De verantwoordelijke kritiek bestempelde Scholtz' proefschrift terecht
als een scherpzinnig, een veelszins belangwekkend en een, zeker voor de
nog vrij onontwikkelde Zuidafrikaanse stijlstudie, baanbrekend werkstuk.
Maar aanstonds werden ook bedenkingen geopperd. In Standpunte 2 gaf
prof. G. Dekker toe, dat de sterke beklemtoning der beschouwing van
het literaire kunstwerk als een autonoom organisme (sedert lang de
grondslag der letterkundige kritiek) een heilzaam korrektief kon worden
„op die altyd aanwesige neiging om 'n kunswerk te beoordeel volgens
allerlei „norme" wat met die wese van kuns niks te maak het nie, allerlei
„affekte" wat die leser self daarin le en wat bloot toevallig en bykomstig
is". Hij ontdekte echter drie ernstige beperkingen aan deze stilistiek : a)
2 Destijds driemaandelijks tijdschrift onder redaktie van N.P. van Wyk Louw, D.J.
Opperman, J. Greshoff en Karel Jonckheere ; sedert augustus 1954 tweemaandelijks, thans
o.r.v. N.P. van Wyk I,ouw, W.E.G. Louw, D.J. Opperman, Guy Butler, Rob. Antonissen,
A.P. Grove, Karel Jonckheere en F.J. le Roux. - Het artikel van G. Dekker : 'n Stilistiese
ondersoek, in Standpunte, V, 3, maart 1951.
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de „intultiewe daad van die kritiek" blijft primair, „die stilistikus kan dus
alleen sekondere werk verrig, en dit ook alleen as hy die gawe van kritiek
besit" ; b) „die stilistikus loop gevaar dat hy by sy analise (die ontroerende) vermoens (van die kunswerk) gaan isoleer en daardeur die wonder
van die ontroering ophef", en dat hij zich zal te buiten gaan aan grotendeels overtollige vernuftskommentaar op vanzelfsprekende dingen ; c)
hoeveel gedichten zou men op deze manier in een jaar, ja in een heel
leven, kunnen „lezen" ? „En as die gedigte dan elkeen alleen as 'n afsonderlike, in sigself beslote geheel gelees is sonder om dit te betrek op die
kunstenaar en sy hele oeuvre, waar bly daardie waardevolle sintese van
te kom tot 'n beeld, 'n aanvoeling van 'n kunstenaar-persoonlikheid", —
wat toch „die hoogste vreugde van die kunsbetragter" is ? d) „Die metode
hou alleen rekening met ,,wat woord is", nie met die hele dampkring van
assosiasies wat tog so'n belangrike rol speelt in 'n kunswerk en wat dikwels
nie uit een afsonderlike gedig alleen stilisties geken kan word nie" ; en
dit betekent doorgaans een verarming van het inzicht, ook in het enkele
kunstwerk.
Scholtz' antwoord 3 was een summier-volledige, en daarom des te meer
welkome, probleemstelling. Zijn betoog beoogt een van de aan zijn proefschrift toegevoegde stellingen aannemelijk te maken : „Die stilistiek op
linguIstiese grondslag moet vir die literatuurkunde die belangrikste hulpwetenskap wees". Waar de literatuurkunde de aard en de omvang van
haar studie-objekt probeert te bepalen, door een antwoord te vinden
op de vraag „wat is literatuur ?", blijkt het dat de kriteria niet van
evaluatieve, maar van deskriptieve aard zullen moeten zijn. De linguistische stilistiek nu, beter dan welke andere discipline ook, zal daartoe
waardevolle hulp kunnen bieden, aangezien zij, als beschrijvende metode,
„uiteraard so volledig moontlik aangepas is aan die taalkunswerk". Zowel
Wellek en Warren (Theory of Literature, 3d. druk, 1949) als Kayser komen,
op grond van hun taalkundig inzicht, al zijn zij toch v6Or alles literatuurkundigen, tot het besluit dat het taalkunstwerk van alle andere taalgebruiksituaties onderscheiden wordt door zelfonderhoudende organisatie en daaruit voortspruitende isolatie (dat „referential aspect" van taal
dat als „fictionality" kan worden beschreven het refereren naar „'n
fiktiewe, 'n verbeeldingswereld wat oor 'n eie tyd- en ruimte-orde beskik").
Het gedicht, bijvoorbeeld, heeft zich door organisatie volkomen geIsoleerd
van zijn dichter. De literator die het „dubbele leven" van gedicht en
dichter „weer gaan teleskopeer tot die een, buite- en voor-poetiese lewe
van die auteur", de kriticus die een gedicht gebruikt om daaruit „die
spanning kunstenaar-kunswerk of te lees", bedrijft geen literatuurkunde,
geen kritiek, maar psychologie ; — al kunnen „psigologie en verwante
dissiplines" wel nuttige hulpwetenschappen zijn voor stilistiek en lite3 Stilistiek en literatuurwetenschap, in Standpunte, VI, 1, okt. 1951.
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raire kritiek. — Bovendien houdt het geen steek, te beweren dat de stilisticus, omdat hij alleen onder ogen neemt „wat woord is", geen rekening
zou houden „met die hele dampkring van assosiasies wat tog so'n belangrike rol speel in 'n kunswerk". Want de stilistiek wijdt juist haar voile
aandacht aan de „linguistiese verwysingsmoontlikhede", die „assosiasies"
„wat in die intens-georganiseerde spanningsveld van die taalkunswerk
geaktueer wil en moet word", nl. aan de spanning „tussen dit wat is en
dit wat kon, tussen gebruik en sisteem". Juist omdat de stilisticus zich
volkomen en uitsluitend op het „woord" koncentreert, bevindt hij zich
in de ideale positie om een scherp inzicht te verkrijgen in het taalkunstwerk als „taal in hoogspanning", in het „intense, dubbel- en eiesinnige
lewe van die poetiese woord".
Hiermee belandt Scholtz dan bij het meest delikate twistpunt : „Is nou
die bewering : „hierdie gedig klop struktureel", nie ook implisiet 'n
estetiese waarde-oordeel nie ?" ; en betreedt de linguist-stilisticus aldus
niet automatisch het gebied van de kriticus en literator ? — Het antwoord
luidt : Nee, want „struktureel konsekwent of bevredigend impliseer nie
noodsaaklikerwyse esteties-bevredigend nie. Die omgekeerde skyn egter wel
waar te wees : esteties-bevredigend impliseer steeds struktureel-bevredigend.../... enkel die literator kan hierdie estetiese moment in die struktuurbeskryving inlees ; en hy kan ook se hoe mooi 'n literére teks is deur
dit te vergelyk met ander voorwerpe wat dieselfde aard en funksie vertoon,
d.w.s. ander literere tekste./... die literatuurkundige se wat mooi is en, na
vergelyking, hoe mooi dit is. Die stilistikus se, v6Or vergelijking, wat mooi
kan wees. Hoe mooi dit kan wees, kan die stilistikus nie uitmaak nie :
hy kan naamlik, anders as die literatuurkundige, die enkele taalvoorval
nie verlaat nie".

III
Hierna werd de zaak geruime tijd met rust gelaten 4 ; totdat een reeks
artikeltjes van prof. N.P. van Wyk Louw over Die „Mens" agter die Boek 5
er — ditmaal voor een algemener publiek — nogmaals de aandacht op
vestigde, al verwees de schrijver ervan niet uitdrukkelijk naar het hierboven besprokene. Be y ond Scholtz het bedrijven van psychologie nog
toelaatbaar en soms wellicht nuttig ter verheldering van de „wereld-in4 Een korte bespreking van Scholtz' dissertatie verscheen nog in Ons Eie Boek (driemaandelijkse boekengids, Stellenbosch, XVII, 1, maart 1951, door F.J. Snyman. In Standpunte, VI, 2, dec. 1951, reageerde Scholtz op twee werkelijk onbevoegde beschouwingen
van J.T. Potgieter (Semantiek en letterkundige oordeel, in het driemaandelijkse Tydskrif
vir Letterkunde, Johannesburg, I, 3, sept. 1951, o.r.v. C.M. van den Heever), en van
J.J.H. (in Standpunte VI, 2, dec. 1951).
5 In het Kaapstadse weekblad Die Huisgenoot, 16 jan. 1953 tot 24 april 1953 ; door de
Nasionale Boekhandel, Kaapstad, in 1956 in boekvorm uitgegeven.
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het-gedicht", Louw trekt ook het belang daarvan zeer ernstig in twijfel.
Zijn betoog is een scherp rekwisitorium tegen het psychologisme in de
literatuurwetenschap, waarvan z.i. de twee hoofdstellingen luiden : „Ons
moet die „mens" agter die kunswerk soek" en „Ons moet die werk uit sy
maker verklaar". De eerste „stelling" is makkelijk te ontzenuwen : ze
hoort niet thuis in de literatuurwetenschap, maar in de psychologie, en
misschien zelfs niet eens in een wetenschappelijk-verantwoorde psychologie. Ook een verwezenlijking van de tweede „stelling", echter, zal
nauwelijks jets tot de literatuurwetenschap kunnen bijdragen „'n kunswerk kan nie ,,verklaar" word uit enigiets behalwe sy eie struktuur nie".
Hoogstens kan een goede schrijversbiografie „'n deel van die geskiedskrywing van die literatuur" zijn. Maar de biografie en het biografische
feit blijven steeds staan „naas die letterkundige werk. Hulle staan daar
in hul eie waarde en eie reg ; maar hulle is nie grondslag van die letterkundige feit nie. Dis nie aan hulle wat die werk sy samehang en waarde
ontleen nie ; by rus bloot in homself". En verder : „Ons ken alleen die
werk ; alles anders is konstruksie. Wat ons in die kunswerk kry, is geen
selfportret nie, maar 'n wereld, of 'n wereldjie. Wat ons in 'n hele
oeuvre kry, is fragmente, los splinters van 'n sonnestelsel of 'n sonnestelseltjie".
Deze artikels, hoezeer ook in bijna populaire causerie-trant gesteld,
kregen een extra-betekenis door het gelijktijdige verschijnen van Trekkerswee en Joernaal van Jorik 6, de dissertatie waarop T.T. Cloete, onder
Van Wyk Louw, te Amsterdam promoveerde. Sedert Scholtz' Towenares
was de kloof tussen linguIstische stilistiek en literatuurwetenschap (met
name literatuurgeschiedenis), wel haast onoverbrugbaar gaan lijken, en
het leed geen twijfel meer dat een intermediaire metode een vereiste zou
zijn voor het bruikbaar-maken van de eerste als hulp voor de tweede.
Cloete's werk nu was duidelijk een bewuste poging om die metode te
helpen vinden, en om dus zijn achtste stelling te adstrueren : „Die stilistiek op linguIstiese grondslag kan vir die literatuurkunde die belangrikste
hulpwetenskap wees, maar dan alleen as dit 'n metode ontdek waardeur
die sogenaamde volledige analise van 'n taalsituasie oorbodig word (sien
H. van der Merwe Scholtz Sistematiese Verslag van 'n Stilistiese .finalise,
Amsterdam 1950 ; p. 14)". Hij onderneemt inderdaad geen volledige maar
slechts een, zo diep mogelijk indringende, fragmentaire analyse van twee
tematisch-verwante epische gedichten, het ene (van Totius) uit 1915, het
andere (van Opperman) uit 1949 ; en de resultaten daarvan, op zichzelf
reeds openbarend, leiden tot een merkwaardig oordeel over het wezen en
de waarde van de gedichten in hun geheel, afzonderlijk en in hun verhouding tot elkaar en tot de ontwikkelingsgang der Afrikaanse poezie. Zijn
werkwijze berust in hoofdzaak op de „strata"-teorie van Wellek en Warren
6 Amsterdam, C.V. Swets en Zeitlinger, 1953.
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(feitelijk een verwerking van Roman Ingarden's Das literarische Kunstwerk,
1931). Vandaar de ordening van zijn hoof dstukken II. prosodiese skemas
en die gesentreerdheid van die klanklaag („sound-stratum" ; „Lautgebilde"), III, isolasie en sirkulasie („units of meaning" ; „Bedeutungseinhei
ten" en „Ansichten"), IV. samehang, en V. omvang („world" ; „dargestellte Gegenstandlichkeiten" en „Wesenheiten").
De belangrijkste kritiek op dit werk, van de hand van Scholtz, verscheen
pas onlangs 7. Hij prijst het om zijn vele voortreffelijkheden, voornamelijk
in het „interne ondersoek van die afsonderlike gedigte", maar weidt
breder uit over de tekortkomingen, die hij beschouwt als symptomen van
de „verkeerde of gevaarlike uitgangspunte wat agter die studie Deze
zijn : a) het nogal mechanistische karakter der „strata"-teorie ; b) het
nauwelijks, of in elk geval zonder veel vrucht, vergelijkbaar-zijn der twee
betrokken dichtwerken, en het vooropgezette, hoewel aanvankelijk onuitgesproken idee van Joriks hogere waarde ; en derhalve c) het spoedige
verglijden van de „vergelijking" tot een openlijk „kontrasteringsproces".
— Waarmee dus tevens gezegd is, dat dit proefschrift het in Cloete's
achtste stelling geponeerde probleem nog niet nader aan een oplossing
brengt.
IV
Met Van Wyk Louw en Cloete was de nog onbeantwoorde vraag : „of
de lingulstische stilistiek de belangrijkste hulpwetenschap voor de literatuurkunde moet zijn ?", eigenlijk al voorbijgestreefd. Het uitblijven van
wel-gefundeerde reakties scheen een algemene instemming te impliceren.
En toen bracht het april-mei-nummer 1955 van Standpunte een artikel
van F.I.J. van Rensburg 8, dat aanleiding zou worden tot een lang en
vinnig twistgeschrijf. Ik vermeld daaruit slechts de hoofdmomenten.
Van Rensburg ontkent geen ogenblik dat het literaire werk primair als
taalkunstwerk moet worden benaderd en bestudeerd, integendeel ; maar
hij komt op tegen de pretentie der nieuwe stilistiek, als „noodsaaklike
voorfase vir die literatuurkunde" te willen fungeren. Al staat het buiten
twijfel dat de literatuurkunde tot dusver niet genoeg gedaan heeft wat de
stilistiek zich voorstelt te doen, toch is de stilistiek geen „voorfase" van,
maar „'n nuwe aandag binne die literatuurkunde. Van 'n hulpwetenskap
stilistiek wat naas een teenoor die literatuurkunde staan, kan daar geen
sprake wees nie. Die stilistiek is literatuurkunde-lour-sang". Want het
onderscheid tussen de zg. deskriptieve taak der stilistiek en de evaluerende
taak der literatuurkunde is een loutere fiktie : de stilistiek legt de struktuur van een taalkunstwerk bloot, oordeelt of die struktuur „klopt" al
dan niet, en geeft dus impliciet 66k een waarde-oordeel ; immers, „die
7 Een plus een is een ?, in Standpunte, XI, 2, okt.-nov. 1956.
8 Dilemmas van 'n stilistikus, in Standpunte, IX, 5, april-mei 1955.
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skoonheid sit in die struktuurlike". Literaire kritiek en literatuurgeschie-

denis kunnen, na de stilistische evaluasie van het enkele kunstwerk,
alleen nog een (paar) stap(pen) verdergaan : in de richting van waardegradering, nl. door vergelijking met desgelijks geevalueerde andere taalkunstwerken.
Scholtz' repliek 9 erkent in de eerste plaats enkele foutieve beweringen
en formuleringen in zijn boek en artikel van vijf jaar geleden de voornaamste toegeving in dit verband is wel, dat de stilistiek inderdaad zou
dwalen als ze in de analyse van taalkunstwerken principieel naar voiledigheid stretfde. Overigens handhaaft hij grosso modo zijn vroegere
stellingen, en vooral : dat stilistische struktuurbeschrijving en literatuurkundige waardering twee verschillende dingen zijn : de estetische waardebepaling moet in de struktuurbeschrijving „ingelezen" worden, en is
daarmee dus niet identiek de linguistisch-stilistische beschrijving is een
„prae" voor de literatuurkunde en het estetische oordeel, en behoort
dus zelf niet tot de literatuurkunde. — Enigszins vreemd wel, na die
nadrukkelijke opeising van de stilistiek voor de taalkunde, klinkt dan
tegen het einde deze uitspraak : „As die literatuurkunde in staat sou
wees om hierdie saak — die taalgebruiksgeval — óók te beskrywe op 'n
taalkundig verantwoorde wyse sonder om deur die naam stilistiek gedurig herinner te word aan die linguistiese werkwyse wat bier van toepassing is, dan kan by die stilistiek gerus maar literatuurkunde noem. D.w.s.
daar waar die stilistiek horn taalkundig met die literére gebruiksgeval
inlaat" (kursivering van mij).
Uitvoerig is ook weer Van Rensburg's antwoord 10. Ik licht daaruit
slechts wat betrekking heeft op „die verhouding van die stilistiek tot die
literatuurkunde, ons eintlike argument". Taalgebruiksituaties kunnen
worden ingedeeld in : literatuur en niet-literatuur. Maar er zijn geen
„twee vakwetenskaplik-verskillende metodes om die een saak literatuur
bevredigend oop te dek nie, nl. 'n linguistiese en 'n literatuurkundige"
De estetische ervaring (van 'n taalkunstwerk) is organisch het onderzoek
naar het literaire kunstwerk kan dus niet „versneden" worden in een
(linguIstisch) beschrijvingsdeel en een (letterkundig) evalueringsdeel. Het
literaire werk behoort, als voorwerp van stilistisch onderzoek, geheel en
al aan de literatuurwetenschap. „Wie dit oor die literére werk het, meld
hom aan as literator". — In een laatste voetnoot merkt Van Rensburg
terloops nogal schamper op, „dat die „stilistiek op linguistiese grondslag"
literatuur nodig het om spektakulére suksesse te boek", en dat blijkbaar
alleen „die literatuurles" 'n waarlik opwindende „taalles" waarborg".
Scholtz n reageert eerst nogmaals tegen Van Rensburg's herhaalde
9 Dilemmas van 'n polemikus, in Standpunte, X, 1, aug.-sept. 1955.
10 Polemiese dilemma, in Standpunte, X, 2, okt.-nov. 1955.
11 Versnyding of differensiasie ?, in Standpunte, X, 3, dec. 1955-jan. 1956.
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aantijging als zou „volledigheidsstreven" het kernbegrip van de stilistiek
zijn. Het gaat er daarentegen bovenal hierom : „die stilistiek pretendeer
linguIstiek. Dis op hierdie gronde dat by op dissiplinere status aanspraak
maak. My beswaar teen die linguIstiese waarhede wat in die literatuurkunde rondle, was dat hierdie linguIstiese momente nie sistematies, d.w.s.
op die wyse van hierdie wetenskap, tot hulle reg gekom het nie". Daarna
verdedigt hij andermaal, en op overtuigende wijze, tegen Van Rensburg's
klaarblijkelijke misvattingen, „fictionality as doeltreffende waterwyser vir
literatuur". En om dan weer tot „die eintlike argument" te komen : „Die
taalkundige en die literatuurkundige het nie dieselfde konteks ter beskrywing nie : iedereen bring die aspek van die verskynsel ter sprake wat deur
die betrokke wetenskap vir sy rekening geneem word. Tot hierdie begrensing van kontekste kom hulle deur 'n proses van reduksie, deur die
opskorting van bepaalde verbande. Soos die fenomenoloe dit stel : die
saak word onder 'n bepaalde opsig gehakeer : sekere aspekte word tussen
hakies geplaas omdat dit onder die betrokke wetenskaplike gesigspunt —
'n gesigspunt wat uiteraard gevorm is „met die oog op" essensiele struktuurnate in die betrokke saak — nie ter sprake is nie. So laat die stilistikus die estetiese moment binne die hakies, omdat die estetiese nie op
die wyse van die taal gegee word nie". Een selfde zaak, ook dus het literaire werk, „kan wetenskaplik onder verskillende gesigspunte uiteengesit
word — wat natuurlik nie wil se dat iemand nie die gesigspunte sal
probeer koOrdineer nie. Spesialisme is enkel 'n „siekte" as 'n mens nie
meer wil weet dat jy dit met 'n aspek te doen het nie". Wie het dus over
een literair werk heeft, behoeft zich niet noodzakelijk als literator aan te
melden, maar kan zulks doen als Blijft dan de vraag : „hoe moet
'n mens die verskil tussen die literatuurkundige en die stilistiese konteks
sien ?" Ruw gezegd : „die literatuurkundige konteks behels estetiese
waardes, die stilistiese taalwaardes". De norm ,,isolatie-dankzij-organisatie"
is op zichzelf slechts een klassifikatienorm. Hij wordt pas beoordelingsnorm, waardebepalingsnorm binnen de kontekst „literatuur", m.a.w. hij
stelt de onderzoeker pas in staat om te zeggen of iets opperbeste, goede,
minder goede of slechte literatuur is, indien hij verbonden wordt met
„bepaalde voor-waardes en met name estetiese voor-waardes". „Die man
wat se : goeie literatuur, het die werk reeds as literatuur aanvaar en is
nou besig om te kyk hoe hierdie literatuur hom binne 'n gegewe estetiese
waardeveld kan handhaaf. Eksplisiete vergelyking is hier „bewuste" vergelyking, die artikulasie van waarderingsmomente wat van die begin af
aan as „insig" aanwesig was. En dit was van die begin af aan aanwesig
omdat die estetiese waardeveld met sy spesifieke voorskrifte vir „isolasiedanksy-organisasie" regulatief mede bepaal word deur die ervaring van
soort-genote. En daarmee is die ander, die „groter" konteks gegee". Verder :
Van Rensburg's bezwaar tegen het gebruik van de term „stilistiek" voor
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dit soort taalgebruikskunde is ongefundeerd : zijn bewering als zou „styl"
altyd naar het literaire gebruiksgeval verwijzen, is immers een enormiteit.
En ten slotte : de linguistische stilistiek pretendeert geen „scheidsrechterlijke funktie" in het literaire geding, maar slechts taalkunde en, wanneer
het een literair taalgebruiksgeval betreft, hulp aan de literatuurkunde in
omstandigheden waarin de literatuurkunde zelf zulks geraden zou
achten 12.
V
Het slot dezer polemiek volgde pas een half jaar later, en verwees ook
naar de, inmiddels verschenen, „programmaverklaring" der nieuwe stilistiek : Kreatieve Analise van Taalgebruik. Prinsipes van stilistiek op
linguistiese grondslag, door W. Gs Hellinga en H. van der Merwe
Scholtz 13. Hierop moet nu dus eerst worden ingegaan.
In hun eerste hoofdstuk onderzoeken de schrijvers het „probleemveld
van die stilistiek" ; hetwelk zij in zeven punten beschrijven.
1. De „stilistikus met 'n suiwer linguIstiese probleemstelling" onderscheidt zich van andere stilistici doordat „hy hom enkel bemoei met wat
op die wyse van die taal gegee word" ; wat op die wijze gegeven wordt is
of „taaiverbruik" (waarin alien „feitzaken" aangeboden worden) Of „taalgebruik" in de engere zin (waarin de taalvorm zelf „mede-verzakelijkt"
wordt).
2. Hij bestudeert verder „die integrasie al dan nie van feitsaak en vormsaak in dieselfde konteks", — afgesien dus van eventuele „bedoelingen"
van de taalgebruiker (een psychologisch, dus extra-linguaal, aspekt).
3. „Die vraag na die kontekstuele integrasie van die mede-versaaklikte
vorm is 'n feitlike aangeleentheid" ; het antwoord daarop wordt verstrekt
door een onderzoek naar de „zich vormende vorm", die immers niet enkel
vooruit-, maar ieder ogenblik ook teragstruktureert.
4. Mede-verzakelijking van de vorm (wat vooral in poezie veelvuldig
voorkomt) mag niet (zoals bij de Russische „formalisten") tot verabsolutering van de vorm leiden. Taalgebruik blijft in alle gevallen essentieel
kommunikatief, „zakelijk", ook in (b y.) poezie. Taalstruktureel gezien is
de tegenstelling „kommunikatief tegenover estetisch taalgebruik" dus
ontoelaatbaar. Hieruit leiden Hellinga en Scholtz hun beschouwing over
metrum en rijm of : door rijm en metrum worden geen „feitzaken" geaktiveerd, worden geen taalvormen maar klankvormen gestruktureerd. „Al
wat in die rym en metrum direk betrokke is, is die woord-corpus. En
12 Zie in ditzelfde Standpunte-nummer ook een kort stukje van J.M. de Vries, Stilistiek
en Literatuur, tegen Van Rensburg gericht.
13 Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche U.M., en Pretoria, J.L. van Schaik, 1955.
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daarom kan 'n mens ook nie beweer dat met rym en metrum 'n medeversaakliking van die betrokke taalvorm gegee word nie. Metrum en rym
is gevolglik vir ons nie taalvorm-konstituerende momente nie, hoogstens
versvorm-konstituerende momente." Laatstgenoemde momenten maken een
eigen „vormveld" uit, nl., in de woorden van Valery, „une forme rhytmique vide". „En die vormveld is natuurlik enkel „leeg" in taalsistematiese
opsig en onder die aspek van die sig-vormende vorm. By hierdie lee vorm
moet die taalvorme hulle nou aanpas". In poezie moet dus met een
dubbele integratie worden rekening gehouden : de door de taalvormen
gekonstitueerde samenhang van feitzaken, en de samen-vatting der klankvormen door metrisch-muzikale orkestratie. „Aan hierdie dubbele integrasie of motivering moet gedeeltelik die hegtheid en onskendbaarheid
van gedigte toegeskryf word".
5. Evenals rijm en metrum, is „beeldspraak", o.a. de metafoor, geen
eigenlijk taalvorm-konstituerend moment, al kan de taalvorm er ogenschijnlijk wel meer waarneembaar door gemaakt en aldus mede-verzakelijkt
worden. Immers, in de metafoor speck het konflikt tussen „normaal" en
„anormaal" (waardoor de vorm mede-verzakelijkt pleegt te worden) zich
af, niet op het terrein van woorden en betekenissen( het „taalsysteemterrein"), maar ,,op die terrein van die genoemde feitsake" (het terrein
der „ervaringswerklikheid"). Wat niet wegneemt dat voor de stilisticus,
de taalgebruikskundige, hiermee wel degelijk een „taalgebruikskonflik"
gegeven is ; hij bevindt zich hier voor de vraag hoe „taalgebruik in
feitlike opsig problematies kan word".
6. Met dergelijke „werklikheidskonflikte" wordt meteen ook het probleem gesteld van „die kontekstuele integrasie van problematieke feitsake".
Met „werklikheid" wordt hier natuurlijk niet de „werkelijkheid" (van de
filosofen) bedoeld, maar wel „'n bepaalde, tyd-ruimtelik begrensde konfigurasie van „houdings". Alle „feitsake" die in taalgebruik worden gegeven,
worden ,,gekonfronteer met die in-ervaring-gekende werklikheid van 'n
bepaalde kultuur in 'n bepaalde fase van sy bestaan". Kennis van de
betrokken „ervaringswerklikheid" (- by. de „16e-eeuws-Hollandse", de
„hedendaags-Japanse"... R.A.-) is dus „vir die stilistikus 'n volstrekte
vereiste" om alle gevallen waarin „die werklikheid eksplisiet mede-aangebied word" (o.a. metaforisch), taalgebruikskundig te kunnen integreren. — Hiervan te onderscheiden is het (niet a-normale maar) ab-normale
taalgebruik, dat niet in feitelijk opzicht maar in vormelijk opzicht problematisch is (by. „ik bloeien rode de grote resida's zie"). Hier wordt de
gebruikte vorm terdege mede-verzakelijkt en „word die konflik in sisteembeskoulikheid geken".
7. Ten slotte zijn er nog „feitsake wat in taalgebruik problematies is
sonder dat hulle in konflik met die werklikheid verkeer". Ze openen een
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„kontekstueel” of „feitelijk" konflikt ; en dit gebeurt „wanneer die feitsaak wat aangebied is op die Wyse van die taal, a) in die sig-vormende vorm
in konflik is met die feitekonstellasie wat tot op daardie oomblik in
taalgebruik gekonstitueer is, en b) in die gevormde vorm in konflik is
met die gekonstitueerde feitekonstellasie". In het tweede geval hapert er
iets aan de eenheid van de „kontekst" (bv. van een gedicht) ; en hiermee
komen we dan bij een nieuwe kwestie uit : het „eenheidsprobleem" (hetwelk, zoals de schrijvers in hun tweede hoofdstuk impliciet te verstaan
geven, alleen in een „naschrift" op de „kreatieve analyse" met vrucht te
berde kan worden gebracht).
Hoofdstuk II, „Kreatiewe Analise", hoeft hier niet uitvoerig besproken :
het is hoofdzakelijk een „kort proefanalise" van een gedicht van Leopold,
waaraan tevens verschillende aspekten van het in I verkende probleemveld praktisch worden verduidelijkt. Ik haal slechts een en ander aan uit
die passage waarin de titel van dit hoofdstuk en van het hele boek gerechtvaardigd wordt. Het in Scholtz' proefschrift (1950) geponeerde ,,sine qua
non" der stilistiek op linguIstische grondslag, nl. volledige analyse van
een taalsituatie, wordt herroepen en vervangen door : de stilisticus „kan
die volledigheid beoog". Hij „stel vas, — en dit geskied uiteraard in
gedurige struktuuroorleg met sy objek, — wat vir horn probleem gaan
wees ; hy gaan gevolglik noodsaaklikerwyse siteer en gaan dan nie meer
na wat die sitaat in 'n volledig-gekende taalgebruikseenheid doen nie ; hy
gaan eenvoudig na wat 'n sitaat doen in 'n taalgebruikseenheid". Er wordt
dus niet uit, maar binnen een taalgebruikseenheid geciteerd ; het citaat
wordt niet gebruikt als illustratie- of klassifikatiemateriaal, maar wordt
geduid, „geartikuleerd", als onvervreemdbaar „moment van die taalgebruikseenheid". „Op grond hiervan durf ons ons stilistiese beskrywing
aankondig as 'n kreatieve analise. Om die geheel sinteties uit sy onderdele
te probeer saamstel, deug nie. Die omgekeerde weg moet bewandel word :
die onderdele moet binne die geantisipeerde geheel „geartikuleer" word.
Die kreatiewe „antisipasie" en die analitiese „artikulasie" van die sitaat
binne die geantisipeerde geheel, is 'n bedryf wat die suiwerste aangedui
kan word as kreatiewe analise". (Hierdoor onderscheidt deze stilistiek
zich dus wezenlijk van de zg. ,,algemene stilistiek" 14. En wat dan het
reeds hierboven aangeroerde „eenheidsprobleem" betreft, nog deze hoogst
belangrijke paragraaf : „Dat die stilistikus die taalgebruikseenheid as
sodanig eerbiedig, wil egter hoegenaamd nie se dat alles in 'n dergelike
eenheid nou teen wil en dank samehang moet vertoon nie. Die term
gebruikseenheid kan maklik die indruk skep dat die gebruiksgeval vir
die stilistikus by voorbaat 'n Gestalt, 'n geheel is waarin alles struktureel
saamhang of geintegreer is. Hierdie opvatting word egter geensins deur
14 Hierop berust in de grond ook een belangrijk deel van Scholtz' bezwaren tegen het
proefschrift van dr. Cloete, - vgl. III hierboven.
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die stilistikus gehuldig nie. Wat saam gegeen word, hoort immers nie
noodsaaklikerwyse struktureel saam niet. Dat 'n bepaalde gebruiksgeval
'n Gestalt, 'n geheel is, kan dus nooit vir ons uitgangspunt of voorskrif
wees nie. Dit is hoogstens 'n konklusie, 'n naskrif wat ons op grond van
analise kan aanbied".
Hoofdstuk III behandelt bondig, aan de hand van een paar „steekproewe", de verhouding tussen „Stilistiek en Literatuurwetenskap".
Scholtz (en Hellingas) standpunt dienaangaande is ons wel reeds bekend
uit zijn polemiek met Van Rensburg (zie IV hierboven). De zaak wordt
hier alleen meer systematisch gesteld, en wel als volgt :
Principieel heeft de linguIstische stilistiek Been voorkeur voor een
bepaald soort taalgebruiksgeval. In de praktijk zal de stilisticus zich
gewoonlijk door zijn persoonlijke voorkeur tot een bepaalde objekt-keuze
laten leiden, en dit objekt zal zeer dikwijls zijn : „literatuur". Zo wordt
het onvermijdelijk dat de linguist-stilisticus aan een aanval van twee
kanten het hoofd zal moeten bieden.
I. Het bezwaar van de linguist-grammaticus, dat het uiterst gevaarlijk
zou zijn het taalsysteem te willen konstrueren uit „gedicht"-gebruiksgevallen met hun meestal sterk „a-normaal" taalgebruik, verijdelt hij met
de verzekering dat het hem niet te doen is om (een bijdrage tot) de
konstruktie van het taalsysteem, maar wel omgekeerd : om de ontleding
van het enkele taalgebruiksgeval op grond van zijn (voor-)wetenschappelijke kennis „van wat op 'n gegewe tydstip in 'n gegewe taal konvensioneel-sistematies is". (Niettemin : doordat in „gedichten" de in gebruik
getreden taalsysteem-norm vaker hoogst-duidelijk verschijnt dan in het
vèrbruikende alledaagse taalgebruik, kan de analyse van juist dit soort
„objekt" op voortreffelijke wijze bijdragen tot de verheldering van het
taalsysteem. Al is die verheldering zelf het werk van de grammaticus, niet
dat van de stilisticus.
2. Anderzijds, tegenover de literator : a) De stilisticus „misbruikt" niet
de literatuur, want hij dient niet de grammatika, maar slechts „die teks,
die literere teks, deur te beskrywe wat daarin gegee word op die wyse van
die taal. Of die literatuurkundige iets aan hierdie beskrywing sal he, sal
eenvoudig afhang van die wetenskaplike opgawe wat by hom as literatuurkundige gestel het". b) Vergelijking is de basis der literatuurwetenschap, maar vergelijking moet uiteraard altijd door beschrijving van de
te vergelijken grootheden voorafgegaan worden (- anders komt men al
te licht tot „Hineininterpretierung". R.A. -). Het enkele kunstwerk moet
eerst in zijn zelfstandigheid worden gekend, „en die stilistiek op lingu'istiese grondslag pretendeer nou juis hierdie kennis". Vooral vandaag, nu
de literatuurwetenschap allerwegen op zoek is naar een precieze omschrijving van de „Gestalt"-norm van het literaire kunstwerk, en nu al hoe
meer dit kriterium wordt onderscheiden als „fictionality", een autonome
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„woord"-wereld, is het werk van deze stilistiek ten bate van de literatuurkunde „uitermate ter sake”, omdat ze „in meer as een opsig aan die
literatuurkunde sy objek gee, naamlik 'n wetenskaplik-kontroleerbare
beskrywing van wat daar in spesifieke taalgebruiksgevalle te kenne gegee
is op die wyse van die taal". De stilistische analyse is bovendien een
„voor-waarde" voor het kern-bedrijf ener welbegrepen literatuurwetenschap : de literaire waardebepaling.
VI
Zeer apodiktisch, en bijna op een toon van geprikkeld misprijzen,
noemde G. J. Labuscagne, in een artikel n.a.v. Kreatiewe Analise 15, de
„sg. Amsterdamse stilistiek" : „pseudotaalwetenskap, 'n skip wat onder
'n gesteelde vlag vaar". Zijn argumentering was te onbezonnen dan dat
ze hier geresumeerd zou moeten worden. Met het zwakke antwoord daarop
van J.M. de Vries had Labuscagne niet veel last 16. Afdoende werd hij
echter terechtgewezen door F.I.J. van Rensburg 17 : de stilistiek kan o.m.
de „tradisionele taalkunde" tot het inzicht dwingen, dat deze slechts „'n
c halwe » taal" bestudeert vermits ze, a) vrede nemend met kontekstloze
„voorbeeld"-woorden en -zinnen, de studie van „taal-in-gebruik" (haar
„verklaarde doelstelling") verwaarloost ; b) ten hoogste slechts het zg.
„alledaagse" taalgebruik bestudeert en schuw is voor de literatuurtaal,
die toch eigenlijk „die mees komplete taal is" ; „die dissipline wat die
literere taalgebruiksgeval vir sy studie-objek het, is onder 'n sekere opsig
besien meer „midde-in" taalondersoek as die konvensionele taalkunde".
Dit betekent natuurlijk nog niet dat stilistiek een taalkunde-discipline is ,
stilistiek bestudeert stijl, richt zich dus op taalkunstwerken (vgl. dezelfde
dubbelzinnige stelling in zijn Standpunte-artikel, okt.-nov. 1955), is derhalve literatuurkunde, maar literatuurkunde met een literair en linguIstisch „program" (- d.w.z. eigenlijk : belangrijke — belangrijkste ? — hulpwetenschap voor de strukturele taalkunde ! R.A. -).
Onmiddellijk hierna sluiten Van Rensburg en Scholtz hun Standpuntepolemiek of ; alle bijkomstigheden worden nu terzij gelaten en net de
„hulpwetenschap"-kwestie belicht. Van Rensburg 18 onderscheidt drie
mogelijke „posisies" wat de taalgebruikskunde t.o.v. de literatuurkunde
kan betrek : 1. een „onttrokken" positie : de taalgebruikskunde zou dan
geheel onafhankelijk „analyseren", maar zo'n analyse zou een overbodige
duplikatie van de literaire analyse zijn, en anderzijds zou de nieuwe discipline zich lossnijden van de literatuurkunde, — wat niet haar bedoeling
15
16

Taalwetenskap en Pseudotaalwetenskap, in Tydskrif vir Letterkunde, V, 4, dec. 1955.
Die Kreatiewe Analise : Taalwetenskap ?, in Tydskrif vir Letterkunde, VI, 1, maart

1956.
17
18
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Stilistiek en Taalwetenskap, in Tydskrif vir Letterkunde, VI, 2, juni 1956.
„Gedifferensieerde versnyding", in Standpunte, X, 6, juni-juli 1956.

2. een „integrale" positie maar dan wordt de taalgebruikskunde
(zover ze zich met literaire werken bezighoudt) gewoonweg „literaire
stilistiek", want het taalkunstwerk heeft geen „struktuurnaat" tussen „die
konteks van taalwaardes" en „die estetiese konteks" ; 3. een „normatieve"
positie, waarvolgens de taalgebruikskundige beschrijving van het literaire
kunstwerk „norm" zou zijn voor de literatuurkundige : maar dit „norm.stellen" dient door de literator zelf ondernomen, want hij moet toch
eerst de „taalwaarde-konteks" degelijk analyseren alvorens „tot wetenschaplik-gefundeerde estetiese konklusies te kom". Overbodige „wetenskapsdifferensiasie" dus : „Die stilistiek as literatuurkundige dissipline
is potensieel met alles toegerus om die literere werk aan te kan. Daar is
vir die stilistikus geen „differensiasie" nodig van die organiese there're
avontuur nie". — Ten slotte komt Van Rensburg nog even terug op de
kwestie der verhouding tussen stilistiek en kritiek : misschien „teken die
stilistiek horn enkel as enkelwerksbeskouing of teenoor meer-as-enkelis

werksbeskouing".

Scholtz' repliceert " : a) principieel stelt de „stilistiek op linguistische
grondslag zich op de onttrokken positie, maar dit sluit niet uit dat haar
resultaten betrokken kunnen raken „binne 'n ander dissiplinere veld soos
die literatuurwetenskaplike" ; b) de stilistische beschrijving is niet norrnatief , want de literatuurkunde beschrijft iets anders, iets meer dan de
stilisticus, nl. „die totale estetiese konteks" ; „as die literator die stilistiese
beskrywing gaan „oor-skryf" binne hierdie groter, esteties gelade konteks,
dan word die hele beskrywing (ook die „stuk wat vroeer stilistiese beskrywing was") literatuurkundige beskrywing" ; c) „die literatuurkundige
beskrywing (waarin die estetiese waardering verdiskonteer is)", dus ook
de kritiek, is inderdaad altijd „meer-as-enkelwerksbeskouing".
Een specifieke bespreking van Kreatiewe Analise schreef Meyer de
Villiers 20. Hij gelooft met voile overtuiging in de metode — „in beginsel"
— en beschouwt het boek „as 'n baie belangrike bydrae tot die linguistiek
en die literatuurwetenskap". — ondanks zijn helder geformuleerde en
gemotiveerde bezwaren tegen enkele onderdelen van meer of minder
principiele aard, o.m. : a) de voorliefde van de stilisticus voor letterkundig
materiaal wordt niet ten voile verduidelijkt, en de vraag — voor de literator kardinaal ! — „of die „kreatiewe analise" iets bied of kan bied wat
die huidige letterkundige kritiek — op sy beste — nie gee nie", wordt niet
beantwoord ; b) de metafoor is wel degelijk een taalaangelegenheid en
een geval van taalverzakelijking, „want by metafore let ons op die betekenis van die metaforiese woord — en nie op die dinge wat daarmee
aangedui word nie" ; c) Scholtz-Hellinga's idee van een „tussenzin" is
enigszins zonderling en verleidt er hen toe de eerste strofe van het Leo19
20

Slotrepliek, in Standpunte, X, 6, juni-juli 1956.
Kreatiewe Analise van Taalgebruik, in Standpunte, XI, 1, aug.-sept. 1956.
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pold-gedicht („Om mijn oud woonhuis peppels staan") in funktie van
„anormaal" taalgebruik (nl. „staan" als transitief werkwoord) te verklaren, terwij1 zij de normale verklaring (derde vers als bijstelling) niet eens
onder ogen nemen.
VII
Er blijven nog twee publikaties te noemen. De ene, hoewel een verdienstelijk geschrift, vergt hier geen bijzondere kommentaar, omdat ze principieel niets afdoet van of toevoegt aan de doelstelling en de metode der
„kreatiewe analise" : C. J.M. Nienaber's proefschrift (Pretoria ; supervisor
Scholtz), Die Taal as Tolk. 'n Stilistiese analise van Elisabeth Eybers se
„Maria", reeds in 1953 klaargekomen, maar pas in 1956 uitgegeven 21, is
slechts een verdere, nauwelijks een oorspronkelijkgerichte demonstratie,
die evenmin nieuwe problemen doet rijzen als bestaande vraagstukken
minder problematisch maakt. Zijn besluit : dat in dit gedicht alle onderdelen „onweglaatbaar, onvervangbaar en onverskuifbaar op mekaar afgestem" zijn, en dat „die geheel volkome selfgenoegsaam binne die klimaat
van ons beskwing" is, — brengt ons bij het uitstekende Amsterdamse
proefschrift Veelheid en Binding. 'n Bydrae tot die ondersoek van die
eenheidsprobleem in die literatuurwetenskap 22 van E. Lindes (promotor
N.P. van Wyk Louw). Dit „verloopsgetrouwe" verslag van een onderzoek
naar de struktuurproblemen gesteld door een kort gedicht van D.J. Opperman, Sprokie van die Spikkelkoei, werkt uitdrukkelijk volgens de principes
der linguistische stilistiek, maar komt er even onomwonden voor uit dat
het literatuurkunde wil zijn, of liever : dat het in een bepaalde fase van
het onderzoek onvermijdelijk literatuurkunde wordt. Zulks wordt teoretisch te kennen gegeven in de aan duidelijkheid niets te wensen overlatende tweede stelling bij deze dissertatie : „Die ondersoek na die integrasie van die linguistiese en poetieke vormvelde in 'n gedig vorm die
moment van oorgang tussen die taalkundige en literatuurkundige ondersock van die gedig". En het wordt ten overvloede praktisch betoogd, waar
het verslag in de konkluderende paragraaf van hoofdstuk III zijn beslissend moment bereikt : „die struktuuranalise het nie by 'n opnoem van
bindmiddels, by 'n beskrywing van 'n „cluster of devices" gebly nie. Ons
kon in die onderdele van die gedig 'n samewerking binne 'n geheel
waarneem ; die verskillende bindmiddels het hulself in lae-van-organisasie
gegroepeer, samesmeltend uiteindelik tot wat ons dan die een-heid van
hierdie gedig kan poem. Ons het in die omvattende interpretasie, sprui21 Pietermaritzburg-Durban, Natalse Universiteitspers. 1956. - Vgl. de besprekingen
ervan door E Lindenberg in Tydskrif vir Letterkunde, VI, 3, sept. 1956, en door F.I.J. van
Rensburg in Die Huisgenoot, 3 september 1956.
22 Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche U.M., 1955. - Vgl. de bespreking ervan door
F.I.J. van Rensburg in Die Huisgenoot, 5 maart 1956.
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tende uit die integrasie van linguistiese en poetieke vormvelde, wel
deeglik 'n estetiese moment herken wat „eie" is aan die geheel. En
wanneer ons samehang, organisasie, eenheid, ja selfs die „unity of esthetic
purpose" in hierdie gedig kon aantoon, het ons onherroeplik geevalueer.
In die waardebepaling is dit nie moontlik om 'n skaal op te stel nie —
daarvoor moet immers 'n vergelykende moment in spel gebring word.
Maar ons kan die kwalitatiewe oordeel gee : dat die ideaal van eenheid
in hierdie literere kunswerk bereik is" (kursivering van mij). — ZO, dan,
komt de oplossing van een der cruciale twistpunten wel naderbij te
liggen : en in het „eintlike argument" tussen Scholtz en Van Rensburg
blijkt thans de weegschaal te willen overslaan in het voordeel van laatstgenoemde !
In het debat is inmiddels een bestand ingetreden, — geen definitief
vergelijk (- komt zo iets wel ooit in levende wetenschap voor ? -), maar
een bestand, de luwte die nodig is — en die inderdaad hier in ZuidAfrika aan alle kanten reeds ijverig benut wordt — voor een vruchtdragende bezinning op de nog zo talrijke vraagtekens : Wat is eigenlijk
„stij1" ? en dus „stilistiek" ? en dus het precieze werkterrein der „taalgebruikskunde" ? — Is „kritiek", zoals beweerd is, werkelijk altijd beschouwing van „meer werken" ? expliciet of impliciet ? — En waaraan is het
toe te schrijven dat — met uitzondering van dr. Lindes' werk — tot dusver
Ole „stilistische analyses", ondanks de haast minutieuze metode, op een
of ander punt volstrekt onaanvaardbare interpretaties hebben aangeboden ?... Het dispuut, ongetwijfeld, wordt eerlang vervolgd.
Universiteit Grahamstad

ROB. ANTONISSEN
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IN MARGINE
EEN NIEUWE LEZING VAN
CORNELIS CRULS PSALMBEWERKINGEN IN EEN ONBEKEND
HANDSCHRIFT VAN DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK TE
DEN HAAG
In de Kon. Bibl. te Den Haag bevindt zich een verzameling refreinen
en liederen die niet zonder belang is voor de kennis van onze zestiendeeeuwse literatuur en toch tot hiertoe zo goed als onopgemerkt is gebleven.
Wij hebben inderdaad nergens een uitvoerige beschrijving van het bewuste
handschrift, dat ter aangeduide plaats het nummer 133 H 36 draagt,
gevonden terwiji ons verder geen studie bekend is, waarin de verzameling
ook maar vermeid wordt.
De enige die bij ons weten enige aandacht aan het handschrift heeft
gewijd is de opsteller van het Verslag over den toestand der Koninklijke
Biblotheek in het jaar 1906, waar we op bl. 21 een nota vinden, die onze
onderzoekers van de zestiende-eeuwse letterkunde toch om meer reden
belang had kunnen inboezemen, en waarvan de inhoud luidt : „27. Refereynen en Liedekens. 58 bl. 97 X 155. Einde 16de eeuw. Protestantsche
verzameling uit Antwerpen (vgl. acrostichon op 131. 58 recto). Onder de
meeste stukken : R.S.A. (= Rien sans Amour ? Vgl. acrostichon op bl. 12
verso). Perk. omslag. Op 't eerste blad : Jacobus De Moor est possessor
huius libri. Anno 1598. Aangekocht op de auctie — Van Huffel te
Utrecht, 16 Maart 1906 (cat. N° 1592)" *.
Wij kwamen op het spoor van dit handschrift bij het zoeken naar
zestiende-eeuwse verzamelingen die nog onbekend werk van Anna Bijns
hadden kunnen bevatten. In dit opzicht bracht het onderzoek van Hs.
133 H 36 ons geen winst, maar anderzijds troffen we er naast een aantal
niet van elders bekende gedichten ook een nieuwe lezing aan van de twee
psalmbewerkingen die de Antwerpse rederijker Cornelis Crul ons heeft
nagelaten.
Het is niet onze bedoeling hier alle problemen te bespreken die door
het handschrift gesteld worden. Evenmin geven wij hier de volledige
inhoudsopgave van de bundel, aangezien Dr. A. Van Elslander en schrijver
dezes in een der volgende nummers van dit tijdschrift het handschrift in
zijn verschillende aspecten hopen te behandelen.
Terloops zij over herkomst en inhoud van het handschrift reeds het
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volgende gezegd : Dat de verzameling van Antwerpse oorsprong is blijkt
niet alleen uit het gedicht op fol. 58 recto, waarin het acrostichon Antwerpen in Brabant verwerkt is, maar ook uit de variante die wij in de
bundel aantreffen van een paar verzen uit een refrein dat we ook uit
de Veel schoone Christelijcke ende Schriftuerlicke Ref ereynen (Delft, 1580
of 1581) kennen. In de laatste verzameling lezen we in de Prince van
refr. 8 :
Want tot beuselinghen en ben ick niet ghenegen
Om naerstich te vragen dan naer sulcken manieren

waar het handschrift uit Den Haag brengt :
Tgeldt datse met de beuselinge hebben gecregen
Gaet vraget Meester Merte t'Hantwerpen op het kerkhof schiere

De verzamelaar van Hs. 133 H 36, die zich Jacobus De Moor noemt,
hebben we nog niet kunnen identificeren. Als middel daartoe zullen we
de nota kunnen gebruiken die eveneens op bi. 1 r. onder zijn naam te
vinden is en die luidt : „Devyse. Tis verloren de moor ghewasschen. A.
1598. Niet sonder Godt. &c."

Het vermoeden dat Jacobus De Moor zijn gedichten vooral uit Antwerpse bronnen heeft geput — waarschijnlijk is de verzamelaar zelf uit
de Scheldestad afkomstig — wordt nu verder bevestigd door het aantref ten
van de gedichtenfragmenten van Cornelis Crul, waarop we hier in het
bizonder de aandacht willen vestigen.
Wij wensen dit laatste vooral te doen omdat wijzelf in onze uitgave
Religieuze Poezie van Cornelis Crul (Zwolse Drukken en Herdrukken, nr.
12) alle ons toen bekende lezingen van Cruls gedichten hadden betrokken.
Van zijn bewerkingen van de 13 de en 77 8te psalm was ons toen maar een
lezing bekend, nl. diegene die we hadden aangetroffen in het Handschrift
uit het British Museum, Sloane nr. 1174.
De versie die wij van dezelfde gedichten bij De Moor aantreffen is in
meer dan een opzicht „eigenaardig", een adjectief waarmede wij beter
de aard van deze versie aanduiden dan met het epitheton „merkwaardig". De fragmenten uit de twee psalmbewerkingen zijn dooreengemengd
zodat men op het eesrte gezicht meent te doen te hebben met een enkel
gedicht met afwisselende strofenvorm. Inderdaad. Wij krijgen achtereenvolgens de 6de strofe uit Den 13den Psalm, strofe 1 uit Den 77sten Psalm,
strofe 1 uit ps. 13, str. 2 uit ps. 77, str. 2 uit ps. 13, str. 3 uit ps. 77, str. 3
uit ps. 13, str. 4 uit ps. 77, str. 5 uit ps. 13. Uit de eigenlijke psalmbewerking zijn dus Been fragmenten overgenomen, alleen uit de respectieve
„prologen". Na het laatst vermelde fragment krijgen we Finis R.S.A., een
onderschrift waarmede de meeste gedichten bij De Moor eindigen en
waarmede het auteurschap van de psalmbewerkingen niet tot een probleem
wordt gemaakt. De indruk met een enkel gedicht te doen te hebben wordt
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ook nog versterkt door de aanduiding na het eerste fragment (strofe 6 uit
ps. 13) : Volcht Refreyn.
Nu is het wel opvallend dat de fragmenten uit ps. 13 zich telkens op
de rectozijde der bladzijden vinden en van het tweede fragment af het
opschrift Liedeken krijgen (met een doorlopende nummering) terwijl de
fragmenten uit ps. 77 op de versozijden voorkomen, waarmede de verzamelaar de bedoeling kan gehad hebben ps. 13 en ps. 77 afzonderlijk te
doen lezen, ofschoon zekerheid hieromtrent niet te verkrijgen is, aangezien
hij voor bijna alle gedichten maar een strofe op een bladzijde aanbrengt.
Vergeleken met de teksten in het hs. Sloane vertonen de lezingen bij
J. De Moor een groot aantal varianten, die evenwel niet van die aard zijn
dat zij de betekenis der verzen grondig wijzigen, zodat wij er ons hier
ook van onthouden deze varianten af te drukken. Wij vinden daarvoor
misschien nog elders de gelegenheid.
Vooruitlopend op de verdere bespreking die wij eerlang met Dr. Van
Elslander aan De Moors verzameling zullen wijden, wensen wij thans
reeds te onderstrepen dat de opsteller van het Verslag, waaraan wij hoger
de nota over ons handschrift ontleend hebben, dicht bij de waarheid was
toen hij De Moors verzameling een Protestanse verzameling noemde. Inderdaad, de meeste gedichten uit deze bundel schijnen uit de kringen van
Hervormden te stammen en een bepaald uit die van Doopsgezinden. Of
deze vaststelling enige invloed kan hebben op de interpretatie van Cruls
religieuze gezindheid zullen wij ook later onderzoeken.
Mechelen

L. RoosE

DE DATERING VAN F. VAN EEDENS DE WATERLELIE
F. Van Eeden publiceerde in de nieuwe gids III 2 (1888) een bespreking
van Van Deyssels Een liefde (1887). Iedereen kent de passus : „Gij kent
de grote witte waterlelie, nietwaar ?..." die daarin voorkomt. De bespreking werd nadien overgenomen in Van Eedens Studies I, en de bedoelde
passus over de waterlelie staat afgedrukt in G. Kalffs jr. boek : F.v.E.,
psychologie van den tachtiger (Groningen 1927) blz. 148. Men komt dan
vanzelf in de verzoeking om deze langere prozatekst — die inderdaad
ongeveer alles bevat wat in het gedicht De Waterlelie voorkomt — te
beschouwen als een voorloper, een verre voorbereiding van dat gedicht.
* Wij danken hier Dr. P.J.H. Vermeeren, Conservator der Handschriftenafdeling van
de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage, die ons afschrift uit het Verslag met de tekst in de
gedrukte uitgave heeft willen vergelijken en ons bij die gelegenheid heeft medegedeeld
dat ook hem, steunende op de in de Kon. Bibl. voorhanden zijnde gegevens, Been
uitvoerige beschrijving van De Moors handschrift bekend is.
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Zo viel het ons op wat A. Dobbelaere in Nova et Vetera 1953-'54 blz. 477
schreef : „Vermoedelijk werd dit gedicht enige tijd na het proza geschreven". Dit is een voorzichtige uitlating, wellicht in de hand gewerkt door
G. Kalff, die bij de bespreking van De Passieloze lelie (waarin De Waterlelie verscheen) de prozatekst vooraan plaatst en daarna de verzen bespreekt. Zonder uitdrukkelijk te zeggen dat het proza eerst ontstaan is,
wekt hij Loch die indruk. Hij had echter geen kennis kunnen nemen van
het achteraf verschenen Dagboek, een informatiebron die wel ten dienste
stond van H.W. Van Tricht voor zijn F. V.E., denker en strijder (Amsterdam, 1934). Van Tricht had bovendien inzage van Van Eedens Nalatenschap en deelde daarvan een en ander mee in De Gulden Winckel (jan.
1935 ; n° 385, blz. 4-6). Met behulp van dit materiaal was het hem mogelijk
de datering van het gedicht De Waterlelie ongeveer te bepalen. Wij
veroorloven ons geen enkel woord kritiek op het door hem getrokken
besluit, maar zijn van mening dat we wellicht iets verder kunnen gaan
en juist de verhouding prozatekst — poezietekst oplossen, een kwestie die
Van Tricht in het midden liet.
In de nalatenschap werd het origineel van het gedicht De Waterlelie
gevonden „op een blanco linkerpagina van het in. Jeugdverzen gepubliceerde drama-in-verzen Winfried" schrijft Van Tricht (De Guld. Winckel
1.c.) ; „het staat daar met een enkele doorhaling scheef neergekrabbeld
als een merkwaardige blijk hoe uit het onbewuste het zuivere oprijst
terwijl 's dichters bewust zwoegen op het hoogdravende Winfried-drama
vruchteloos dreef.,, Dat „scheef neergekrabbelde" — V. Tricht maakte er
een reproduktie van ; zie zijn boek blz. 91 — heeft zijn belang : het wijst
er sterk op hoe het precies als in de gauwte werd neergeschreven op de
dag (of... het uur !) waarop de rechterpagina werd volgeschreven met
Winfried. Het is voor onze verdere redenering gewichtig dat men zich
moeilijk kan indenken hoe V. Eeden die pennekrabbel zou neergeschreven
hebben op dit blad van Winfried op een ogenblik dat zijn Winfried al
enkele bladzijden verder zou gevorderd geweest zijn dan de bewuste
rechterpagina waartegenover nu De Waterlelie staat. Uit de datering van
deze pagina van Winfried willen we immers meteen tot de datering van
De Waterlelie besluiten.
Winfried bleef onvoltooid, en het fragmentarisch stuk verscheen voor
het eerst in Jeugdverzen (1926). Nu deelt Dagboek II ons toevallig enkele
bijzonderheden mee omtrent Winfried. Op 20 juli 1886 (Dagb. II blz. 118)
is V.E. aan het groots opgevatte werk begonnen ; in een vijftiental regels
schets hij er de algemene loop van. Op de volgende uitlating moeten we
evenwel wachten tot 2 maart 1887 (Dagb. II blz. 123) en we vernemen dan
niets meer dan het laconische : „Over Winfried zitten kijken. Een woord
geschreven." Maar op 30 oktober 1887 (Dagb. II blz. 133) is er meer
nieuws : „Ik schrijf aan Winfried. Winfried laat zich door Jezus weer uit
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de hoge, sombere stemming brengen, waarin hij eerst was. Hij weet niet
wat het hoogste en beste is. Doch als hij Jezus' Wil doet, is het niet met
een vertrouwend hart, maar met een sombere berusting, als een die weet,
dat hij hopeloos werk doet. Maar hij doet zijn werk goed en is trouw en
standvastig tot het einde. Hij leeft en werkt als Jezus zou gedaan hebben.
Hij ontmoet Pluizer weer in andere gedaante — nu vreest hij hem niet
meer en Pluizer lacht en schertst met hem als een goed vriend, — wetend
dat hij Winfried niet meer schaden kan. Het einde is een martelaarschap,
kalm en blijmoedig gedragen".
We kijken nu even naar de tekst in Jeugdverzen (blz. 59-82). De tekst
van de bovenvermelde rechterpagina (het origineel), zoals de reproduktie
van Van Tricht laat zien, beantwoordt aan een deel van pag. 67 en 68
van Jeugdverzen. Als we vervolgens Winfried lezen van het begin af tot
blz. 67-68, ontkomen we niet aan de overtuiging dat Dagb. II 30 okt. 1887
juist op dat gedeelte van Winfried slaat wat rondom de „rechterpagina"
staat, en dat bijgevolg de linker blanco pagina (De Waterlelie) rondom of
zelfs op 30 okt. 1887 moet geschreven geweest zijn.
De handeling van het drama Winfried verloopt immers als volgt :
Winfried verkeert aanvankelijk inderdaad in een sombere stemming, zoals
Dagb. II getuigt. Zijn monologen wisselen af met Stemmen uit zee, maar
deze Stemmen brengen hem geen verlichting ; opeens weerklinkt er een
andere „Stem", die Winfried bij zijn naam noemt ; ditmaal is het een
rustbrengende stem, het is de stem van Jezus ; het komt tot een dialoog
tussen Winfried en Jezus, tot aan het einde van deze eerste acte. Dit kan
niet anders zijn dan de dialoog waarop Dagb. II 30 okt. 1887 zinspeelt :
„Winfried laat zich door Jezus weer uit de hoge, sombere stemming
brengen. Hij weet niet wat het hoogste en het beste is..."
Overigens staat de-passus-naast-De-Waterlelie reeds op de negende van
de drieentwintig bladzijden, en betrekkelijk vooraan in de dialoog Winfried-Jezus. De datering van De Waterlelie schijnt dus bij grote benadering
vast te staan.
Van de prozatekst over de waterlelie weten we echter met voile zekerheid dat hij geschreven werd op 20 maart 1888. Dagboek II vermeldt op
die datum : Over „Een Liefde" geschreven. Zelfs als men aanneemt dat
V. Eeden met zijn datums niet altijd nauwkeurig was, ligt er een te grote
afstand tussen 30 okt. 1887 en 20 maart 1888 om de prozatekst van de
waterlelie vOOr het gedicht De Waterlelie te kunnen plaatsen. Er blijft
slechts een mogelijkheid over om aan dit besluit te ontkomen : dat F.v.E.
zo bij toeval op of na 20 maart 1888 zijn handschrift van Winfried open
had liggen of op goed geluk af openlegde om er inderhaast De Waterlelie
op neer te krabbelen. Nu wil het toeval precies dat er in het Dagboek na
30 okt. 1887 nog slechts eenmaal sprake is van voortwerken aan Win fried,
en wel op 20 maart 1888 !, de dag waarop hij de prozatekst over de lelie
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maakte. Doch deze omstandigheid weegt zo licht in de weegschaal tegenover
de andere feiten, dat men bezwaarlijk V. Eedens prozatekst over de waterlelie in het artikel over Van Deyssels boek als een eerste worp zou durven
beschouwen van zijn gelijknamig gedicht 1.
Leuven

J. NOE

1 V. Tricht deelt in zijn genoemd artikel in De Guld. Winckel mee dat F.v.E. zelf,
toen hem door de auteur in 1927 gevraagd werd wanneer De Waterlelie ontstaan was,
antwoordde : -+- 1880... F.v.E. zelf dus wist het niet meer met zekerheid.
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BOEKBEOORDELINGEN
Karel ende Elegast, ingeleid en verklaard door Dr. W. Van Den Ent,

Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1954, 71 blz. (Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, uitgegeven in opdracht van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, Nr. 4). Ing. f 1,60.
In een overzichtelijke inleiding geeft Dr. W. Van Der Ent enkele essentiele richtlijnen aan oningewijden bij het beoordelen van deze kleine
ridderroman, die door zijn kwaliteiten, niet het minst door zijn humor,
ver uitsteekt boven de zoveel langere ridderromans. Als kunstwerk staat
het dicht bij Vanden Vos Reinaerde en we stellen ons voor dat de verloren
Madoc van Willem een broertje kan zijn geweest van Karel (Nobel) en
Elegast (Reinaert). We begrijpen de wens van de uitgever de toegang tot
de tekst te hebben willen vergemakkelijken voor de gewone lezer, maar
we vinden het jammer dat dit moest gebeuren ten koste van de middelnederlandse spelling. Voor ons gevoel is die modernisering een ontluistering van het tekstbeeld. Komt het ooit in iemands gedachten op de
reproductie van een schilderij van Van Eyck of van Vander Goes te
moderniseren, integendeel men reproduceert het werk zo getrouw mogelijk
en het is de taak van de kunsthistoricus zowel de inhoud als de archaische
vormentaal te verkiaren. 0.i. moet tegen deze tendens van modernisering,
d.i. vervalsing der teksten, ook in schooluitgaven, worden ingegeaan. Deze
opmerking doet niets of aan de waarde van de verklarende nota's van Dr.
W. Van den Ent.
P. DE KEYSER
Amijs ende Amelis. Een middeleeuwse vriendschapssage, naar de berijming

van Jacob van Maerlant te zamen met zijn latijnse bron, uitgegeven door
Dr. J.J. Mak. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1954, 73 blz. (Zwolle drukken
en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden, Nr. 13). Ing. f 1,75.
Zoals we van de beproefde eruditie van Dr. J.J. Mak mogen verwachten
is de Inleiding een oorspronkelijke bijdrage geworden tot onze kennis van
deze middeleeuwse „vriendschapssage", die o.a. ook in de oud-franse letterkunde voorkomt en door verschillende geleerden van naam : J. Bedier,
G. Huet, A.H. Krappe, M.A. Potter en anderen werd bestudeerd. We
hebben in deze inleiding wel enig bezwaar tegen het door elkaar gebruiken
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van sage, sproke en sprookje. Misschien werd Dr. Mak in de keuze van zijn
onder-titel beinvloed door de Scandinaviscne term : saga (de I Jslandse
,,Amicus ok Amilius-saga", in het Duits en in het Nederlands wordt echter
wel principieel onderscheid gemaakt tussen sage en sprookje (Marchen).
In ons geval lijkt sprookje te verkiezen boven sage, tenzij de onvastheid
van de middelnederlandse terminologie het gebruik van sproke als genre
zou rechtvaardigen. Zowel de latijnse bron : het speculum historiale van
Vincent de Beauvais, als de berijming van Jacob van Maerlant werden
diplomatisch afgedrukt. We kunnen dit slechts toejuichen vooral met het
oog op de gezette studie van de teksten door studenten. De verkiarende
nota's bleven beperkt tot het allernoodzakelijkste, zoals de docent ruimschoots gelegenheid krijgt tot aanvullend taalkundig, grammaticaal kommentaar.
P. DE KEYSER
Literair-historische opstellen.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956, 110 blz. (Zwolse Reeks van Taal- en
Letterkundige Studies, Nr. 3). Ing. f 2,75.
Deze opstellen van de befaamde Utrechtse historicus behoren tot een
Zwolse reeks van studies op het gebied der Nederlandse taal- en letterkunde, die buiten de Zwolse „Klassieken" in de „Drukken en Herdrukken"
valt. Ze behandelen meestal betwiste of duistere punten uit de geschiedenis der Nederlandse letterkunde die de vakhistoricus met zijn bijzondere kennis van de middeleeuwse kultuurtoestanden op verrassende wijze
weet te belichten. Prof. Enklaar is trouwens lang geen vreemdeling in het
Jerusalem der filologen en zijn belezenheid, zoals overvloedig gebleken
uit Varende Luyten, Ulenspieghel, De Dodendans, enz. is van aard de
moeilijksten onder de irascibele „letterzifters" te bevredigen. De opstellen
zijn chronologisch gerangschikt naar de datum hunner verschijning,
meestal in het „Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde" en
in „De Nieuwe Taalgids". Ze hebben de vorm van bedenkingen, van
hypothesen, van correcties, en laten de oplossing over aan de specialisten,
in casu aan de „Vossenjagers" wat de Reinaert-datering en exegese betreft,
aan de „rederijkers"-herstellers wat de Bredase Smeken fecit-controverse
aanbelangt. De identificatie van het beeldje uit de Wallace Collection te
Londen met de „Warandehuedere" uit het abel spel van Lanselot is wel
verleidelijk, maar kunsthistorisch moeilijk te verantwoorden. Het beeldje
moet tot een reeks behoren. Is de „colve" niet eerder de kolf van een
kolfspeler dan een wapen ?
Prof. Enklaar is in zijn vak van historicus wanneer hij zinspelingen op
kerkelijk of rechterlijk gebied in literaire teksten heeft op te sporen en
toe te lichten, o.m. in volksliederen, in Maerlants Eerste Martijn, in het
Wilhelmus, in het Antwerps liedboek, in Breroo's Spaanse Brabander.
D. TH. ENKLAAR, Lezende in Buurmans Hof,

229

Het is hem helemaal toevertrouwd de Jaarstijl van Melis Stoke te bepalen.
Kortom, geen der hier gebundelde opstellen was niet de moeite van het
herlezen overwaard. We zijn de bezige „buurman" dankbaar dat hij er toe
heeft willen besluiten zijn „zanten" op andermans, hem eveneens vertrouwde, akker te laten bundelen.
P. DE KEYSER
Pierre Michault, Van den drie Blinde Danssen. Naar de Nederlandse
bewerking van 1482 in facsimile herdrukt, ingeleid en toegelicht door Dr.
W.J. Schuyt. Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, LVIII-104 blz.
Geb. 150 F.
De stichting Onze Oude Letteren van de Wereldbibliotheek bracht
onlangs, mede dank zij de steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage, een in cultureel opzicht zeer
waardevolle tekst uit de Nederiands-Bourgondische letterkunde op de
boekenmarkt. Deze bewerking, door een onbekend gebleven auteur uit de
Bourgondische landen, van Pierre Michaults La Danse aux Aveugles tot
stand gebracht, is kenschetsend voor het hier toenmalig vrij veel verbreide
verschijnsel van de navolging of vertaling van Bourgondisch-Franse voorbeelden.
In de Bourgondische literatuur is dit poetisch tractaat ongetwijfeld
merkwaardig : het begrip „dans" kennen wij er reeds uit de dodendansen,
Michault heeft het kerngegeven echter algemener uitgewerkt. De mensen
dansen hier niet alleen voor de allegorische voorstelling van Mors, maar
eveneens voor die van Cupido en Fortuna. De „geluksdans", de „liefdedans" en de „dodendans" zijn er de dwingende symbolen van, de drie
fatale machten, die niemand kan ontgaan. In zijn tijd en even later heeft
dit werk veel bijval gekend naar ons gevoel zal men er niet veel parels
meer opduiken. De Dietse bewerker vermijdt wel eens de droge, al te
abstracte voorstellingswijze van het Franse origineel, dat we ter vergelijking nog eens raadpleegden, en treft dan door een bondige, kernachtige
plastiek.
Dr. W. Schuyt tekent in zijn inleiding de historische en literaire omgeving van P. Michault, de schrijver zelf en het tema hij vat vrij uitvoerig
de inhoud van het gedicht samen en bespreekt de Nederlandse bewerking.
De auteur, die overigens reeds verdienstelijk werk presteerde met de
uitgave, in 1946, van een andere bewerking van P. Michault : Doctrinael
des Tijts zal het ons ten goede houden indien we erop wijzen dat we, in
een degelijke, wetenschappelijke uitgave als deze, de bibliografische verwijzingen graag nauwkeuriger hadden gezien. Zo b.v. vermeldt hij Th. Waltons uitgave van Le Doctrinal du Temps Present zonder aanduiding van
de juiste plaats (blz. XVI), dit is ook het geval met de aanhaling uit
A. Van Hasselt op blz. XVII ; uit P. Champion, blz. XVIIII ; uit Th.
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Walton Annales de Bourgogne, blz. XIX onze editie van Jan Pertchevals
Den Camp vander doot verscheen niet te Gent in 1936 (blz. XXII), maar

te Antwerpen-Amsterdam, De Sikkel-Wereldbibliotheek, 1948. Het hoofdstuk over „Het Thema" lijkt ons al te bondig uitgewerkt, vooral wanneer
we bedenken hoe breedvoerig Dr. Schuyt de historische en literaire omgeving van Michault schetst. Hier kon nader ingegaan worden op de motievengemeenschap, die verschillende werken uit dezelfde sfeer verbindt,
zoals b.v. Le Pas de la Mort van A. de Montgesoie, Le Chevalier Dêlibêrê
van 0. de la Marche, Le Ddbat du Cceur et de Mil van M. Taillevent,
Le Livre du Cuer d'Amours van R. d'Anjou, Le Pas de la Mort van G.
Chastellain, De Wre vander doot van J. van den Dale en zelfs gelijksoortig werk bij J.B. Houwaert. Hieruit zal dan nog eens blijken dat de
Bourgondische woordkunst in meer dan een opzicht een motievenkunst is
geweest.
Dr. Schuyt handelt niet over de drukker van deze verdietsting, G. Leeu.
Deze was nochtans, ook voor de verspreiding van Bourgondische literaire
voortbrengselen, een niet onbelangrijke figuur. Hij heeft het evenmin
over de verluchter van Van den drie Blinde Danssen. Het is hem zonder
twijfel ontgaan dat van Vlaamse zijde, behalve aan bewuste motievengemeenschap, ook aan de drukker, de verluchter en diens houtsneden, reeds
vroeger enkele bijdragen werden gewijd, zoals b.v. : Prof. Dr. P. De Keyser :
Het Vrou Aventure-drukkersmerk van Jan van Doesborch in Gentsche
Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, Antwerpen, I (1934), blz. 45 e.v. ; Prof.
Dr. P. De Keyser : De houtsnijder van Geeraard Leeu's Van den drie blinde
Danssen, ibid, blz. 57 e.v. ; onze studie over Van den drie blinde Danssen
in De Gulden Passer, 1942, blz. 261 e.v. ; ibid. 1943, blz. 210 ; onze uitgave
van Jan Van den Dale, Gekende werken, Antwerpen, 1944, blz. 17 e.v. ;
Dr. W. Van Eeghem, Doedelzak contra Luit in het Album Prosper Verheyden, Antwerpen, 1943, blz. 206 en nota 8 op blz. 232. De uitgever heeft
het terecht over de auteur P. Michault, maar hij laat al te weinig zijn
inspanningen doorschemeren om de Dietse vertaler te ontdekken. Zijn
beknopte constatering dat de vertaler waarschijnlijk een Westvlaming
was, lijkt, zelfs in haar voorzichtige formulering, niet zeer overtuigend :
de vrij schaarse vormen als up, let, wempel, meestersse... laten nauwelijks
een besluit in die richting toe ; de rederijkerstaal heeft immers niet zelden
elementen uit verschillende dialecten in zich opgenomen. Schr. stipt
trouwens zelf aan dat ook de Zuid-Hollandse spellingswijze in dezelfde
tekst voorkomt.
Dr. W. J. Schuyt heeft deze vertaling, die in een fraai facsimile werd
herdrukt, naar beste vermogen toegelicht. Het is een tekstverzorging, die
het inzicht in de Bourgondische cultuur, vooral in haar nog weinig
gekende Dietse aspecten, op gelukkige wijze helpt verdiepen.
GILBERT DEGROOTE
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Den Spiegel der Zaligheid van Elkerlijk, ingeleid, uitgegeven en verklaard

door Dr. G. Jo Steenbergen. Zwolle, W.E. J. Tjeenk Willink, 1956, 66 blz.
(Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde uitgegeven in opdracht van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden, Nr. 9). Ing. f 1,65.
De Elckerlyc-uitgaven blijven elkaar opvolgen. Dit is nu al de zesde na
de Bevrijding. Hoe moeten we dat verklaren ? Is hier sprake van opzettelijke cultivering ? Naar de vorm is dit spel niet bijzonder fraai, naar de
inhoud lijkt het uit de tijd. Het probleem van de dood wordt opgelost
op een wijze, die zeer velen niet meer aanspreekt. Hoe hebben de tijdgenoten deze moraliteit ge-waardeerd ? De drukken en bewerkingen wijzen
op belangstelling in de vroege 16 e eeuw. Dr. Steenbergen vindt het jammer,
dat Huizinga de Elckerlyc in zijn Herfsttij nergens vermeldt. Hij vergeet,
dat deze ars moriendi kwalijk past in het beeld van radeloosheid en vertwijfeling, dat de benadering van het doodsprobleem in de door Huizinga
behandelde periode biedt. Over de situering van de Elckerlyc is het laatste
(of moet ik zeggen het eerste ?) woord nog niet gesproken.
De opzet van de reeks Klassieken brengt mee, dat een criticus geen
aanmerkingen mag maken op onvolledigheid of onoorspronkelijkheid van
de bewerker. Maar dan blijft het toch vreemd, dat Dr. Steenbergen in zijn
heldere inleiding bij de literatuur over het auteurschap de artikelen van
Scholtens in Ons Geestelijk Erf onvermeld laat. Jammer blijft het ook, dat
hij niet doorlopend heeft verantwoord, waar en waarom hij van Van
Elslanders tekst in de Klassieke Galerij afwijkt.
Bij Dr. Steenbergens tekst en tekstverklaring maakte ik o.a. de volgende
aantekeningen :
R. 13-15 : Want mits den zeven doodzonden gemeen
Es opgedaan mijn wrake des ik in ween
Ben zeker met alder hemelser scharen.
Mijn wrake is ingevoegd naar het handschrift (M). Ik vraag me af, of dat
wel nodig is. Kan men niet lezen „Es opgedaan des ik in ween Ben",
versta : is (een toestand) ontstaan, waarom ik bedroefd ben ? Het woord
zeker betrek ik liever op „in ween Ben" dan — zoals Steenbergen — op
„met alder hemelser scharen", ik vertaal het dan met „terecht", niet met
„ongetwijfeld".

R. 26-28 : Want liet ik die wereld dus Lange staan
In dezen leven, in dezer tempeesten,
't Volk zouden werden arger dan beesten.
Voor tern peesten gaf Endepols als verklaring „onbeteugelde hartstocht of :
treurige toestand". Dr. Steenbergen koos — m.i. ten onrechte — het eerste :
„hartstocht". Op grond van swerelts tempeeste = ellende (o.a. Anna Bijns
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303) zullen we eerder aan „treurige toestand" moeten denken.
R. 30-33 : Mijn puur gelove is al vergeten,
Dat ik hem zelve gebood te houden.
Het krankt, het dwijnt, het staat te kouden,
Daar ik zo minlijk om sterf die dood, enz.
Bij Daar... om lees ik : „waarvoor, nl. voor het geloof". Maar hier ligt een
pr Dbleem. Slaat Daar...om inderdaad op „geloof", dan is dat stilistisch
moeilijk te verantwoorden, slaat het daarentegen op mensen — wat het
meest voor de hand ligt
dan loopt de zin niet.
R. 40-42 : Hoe menig goed ik hem vrij heb verleend
Uut mijnder ontfermhertigheidens trezoor,
Dat hem recht toe hoort, enz.
Mag men recht toe hoort opvatten als „van rechtswege toekomt" ? Zoals.
De Vocht al heeft opgemerkt, komt Gods gunst de mens toch niet van
rechtswege toe ?
R. 58-63 : Ook zal ik rasselijk, zonder cesseren,
Tot Elkerlijk gaan : hi leeft zo beestelijk
Buten Gods vreze ende al te vleselijk ;
Voor God aanbidt hi d'eerdse goed,
Daar hij d'eeuwige vreugde om derven moet ;
Daar wil ik tot hem gaan met snellen kere.
Uit niets blijkt, dat r. 62 niet oorspronkelijk is. Het is bovendien de vraag,.
of deze aanvulling wel past. Op grond van het verband zou de uitgevallen
regel de plaats hebben moeten aangeven, waar de Dood Elkerlijk denkt te
vinden (de wereld namelijk), want daarop heeft daar (r. 63) betrekking.
Andere oplossingen voor dit daar zoals Steenbergens „nu" — doen
geforceerd aan.
R. 116-118:

mijn staat
Es zo verwerret ende zo beslet,
Ik en zie 'r geen mouwen toe gezet.

Voor beslet geeft Dr. Steenbergen „bevuild". De dichter heeft dit ongetwijfeld bedoeld, maar die bedoeling klopt niet met de betekenis van beslet
(= belemmerd). Mogen we misschien beclet (= beklad, vg. kledder(en)
lezen ?
R. 120-122 : Och mocht ik nog leven twaalf jaar,
Zo zoud'ik mijn geschrifte exponeren
Ende overzien.
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1k zou hier een soortgelijke opmerking willen maken als bij r. 116-118. Wij
moeten oppassen aan de woorden in de Elckerlyc geen betekenis te ont-

wringen, die ons op grond van het verband in een bepaalde passage aangenaam is. Exponeren betekent nu eenmaal niet „ophelderen", maar „uiteenzetten, uitleggen". De dichter heeft waarschijnlijk bedoeld „kritisch
bekijken, corrigeren" en daarvoor — als slecht stilist — een verkeerd woord
gekozen.
R. 309:

Voorwaar, ik heb een ander gepeisd.

De uitgever verklaart : „Ik heb aan iets anders gedacht", hij vat gepeisd
dus op als volt. deelw. van peisen. Zelf beschouw ik gepeisd (oorspr. ghepeyst) liever als zelfst. naamwoord, dus als ghepeys met parag. t (vg. de
vorm gepeinst in Vad. Mus. 2, 199, 122 en bijv. gebrect naast gebrec, zie
MNW i. v. Gepens).
R. 310:

Ik valle op mijn achterhielen !

Achterhielen = achterste, is volgens Van Mierlo (Elckerlijc, enz. blz. 66)
in geen enkel woordenboek te vinden ; zie echter WNT i.v. Hiel (I) en
WNT, Suppl., i.v. Achter.

R. 320:

Wi willen ons verblazen.

Verblazen is „op adem komen", maar het verband schijnt om een bet.
„(zich) uit de voeten maken" te vragen.

R. 330-331 : ...Die hem zo vroomlijk vermaten,
Laten u bliven in dezen dangier.
Dangier is hier — en elders — niet „gevaar", maar „leed, druk".
R. 350-353:

...Ik legge hier in muten,
Versokkeld, vermost, als gi mi ziet,
Vertast, vervuuld ; ik en kan mi niet
Verporren, alzo ik ben samen gesmoord.

Versokkeld = met minachting behandeld, achteruitgezet. Voor samengesmoord geeft Dr. Steenbergen de gangbare verklaring : „(tot stikkens toe)

samengeperst", die mij om haar geforeeerdheid maar matig bekoort. Ik
lees — ondanks het dan ontstane oogrijm voert = voort — liever samengesnoerd.

R. 406-408 : Zwijgt, ik en bin mer u geleenci
Van Gode ; Hij proeft, klaar als 't is voor ogen,
Hoe gi u zult in weelden pogen.
Pogen zou moeten betekenen „gedragen", maar die bet. komt nergens
elders voor (Verdam koos daarom de variant doghen). Indertijd werd voor234

gesteld te lezen van weelden pogen (= zich onthouden van) ; ik weet niet,
of dit geschiedde op grond van r. 872: „Ende wilt u van hovaardijen
pogen", maar mede daarom zou ik de emendatie willen steunen ; we
zullen dan niet de lezing van het handschrift moeten kiezen, men schrappe
dus Hij proeft (r. 407).
R. 453-455 : Haddi mi volkomelijk gevoegd,
Ik zou uw rekeninge, die nu onrein is,
Gezuverd hebben...
R. 453 vertaalt Dr. Steenbergen met „Hadt ge u volkomen gevoegd naar
mijn wensen". Ik meen, dat voegen hier in dezelfde zin is gebruikt als in
r. 443:
Zo hebdi mi gevoegd mit uwen misdaden,
d.w.z. „gerieven" (op de laatste plaats dan in ironische toepassing).
R. 566-567 : (Elkerlijk) : Ik zal 't beginnen, God geef 's mi gratie.
(Kennisse) : Elkerlijk, God geve u spade !
Zouden wij gratie en spatie niet liever van plaats laten verwisselen ?
R. 618-619: Nog moeti hebben zonder bekliven
Uw Vijf Zinnen als uw beradere.
Om aan bekliven niet een onbestaanbare betekenis „dralen" te ontwringen,
zijn we genoodzaakt met De Raaf zonder bekliven te emenderen in zoudi
bekliven.

R. 811-812 : Alle die mi ontgaan gemene,
Die mind'ik meer dan mijn Deugd allene.
Allene zou „uitsluitend" betekenen ; m.i. krijgen we een betere zin, indien
we altene lezen i.p.v. allene.

R. 823:

Zonder mijn Deugd wil met mi varen.

Lees op grond van r. 829: die wil. Omdat we hier een rondeel hebben,
zouden we ook de rr. 822, 825 en 828 gelijk kunnen maken.
R. 832:

Ik zal mi puur voor Gode verklaren.

Ik blijf geneigd mi te emenderen in di.
J. J. MAK
H. VAN CROMBRUGGEN,

Janus Lernutius (1545-1619), een biografische studie.

Brussel, 1955 (Verhandelingen van de Kon. Vl. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Letteren,
Jaargang XVII, nr. 23). 209 blz.
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Het Belgisch Humanisme der XVI e-XVIIe e. was zeer rijk aan neolatijnse dichters (we telden er ca. 375) ; een der belangrijkste was voorzeker
Janus Lernutius (Jan Lernout) uit Brugge, die leefde van 1545 tot 1619.
De studie die Dr. H. van Crombruggen aan deze intieme vriend van
Justus Lipsius en Janus Dousa heeft gewijd stelde zich ten doel „in een
beknopte, samenhangende vorm al de gegevens samen te brengen die ons
betreffende Lernutius' leven bewaard zijn". Zoals de auteur ons zeif
meedeelt ligt het oorspronkelijke van zijn studie in een uitgebreid manuscripten-onderzoek, dat werd doorgevoerd in de voornaamste bibliotheken
en archieven van Belgic en Nederland, van Londen en Parijs. Als zeer
belangrijk resultaat van dit onderzoek worden thans door onze auteur 34
documenten, alsook de dichtbundel Manes Catulli voor het eerst gepubliceerd.
Wat de eigenlijke biografie betreft heeft de auteur zijn doel, hierboven
vermeld, bereikt ; het manuscripten-onderzoek, waartoe hij is overgegaan,
heeft hem toegelaten de voortreffelijke doch ietwat verouderde Lernutiusbiografie van Louis Roersch (Biographic Nationale, t. XI, col. 631-638) op
aanzienlijke wijze aan te vullen en van enkele vergissingen te ontdoen.
In vier hoofdstukken schildert Dr. van Crombruggen Lernutius' jeugd
als zoon van een zeer rijke familie, zijn Lehr- and Wanderjahre die hem
achtereenvolgens naar Leuven, Parijs, Dole en Italie voerden, zijn leven te
Brugge van 1575 tot 1587, zijn jarenlange gevangenschap bij de Engelsen
(1587-1592) en ten slotte zijn latere levensjaren te Brugge, van 1593 tot
1619. Aldus worden wij, van jaar tot jaar, zo volledig mogelijk en met
wetenschappelijke acribie ingelicht over de carriêre en de literaire bedrijvigheid van deze Brugse rentenier en schepen die, aldus zijn grafschrift
in de St.-Salvatorskerk, „honeste et modeste suis musis se delectans vixit".
Tussendoor vernemen we heel wat interessante details over het Leuvens
driemanschap Lipsius - Lernutius - Giselinus (Victor Ghijselinck), over
hun vijandschap met Ludovicus Carrio, over de geestestoestand van Lipsius
op verschillende tijdstippen van zijn loopbaan, over de zeden dier humanisten die wel wat veel aan wederzijdse bewieroking doen.
Tegen de door de auteur aangewende, strikt chronologische formule
hebben we inmiddels wel enig bezwaar. Hij brengt o.i. te veel angstvallige
parafrase van de door hem gebruikte briefwisseling, brief na brief, zodat
de grote data, de essentiele trekken van zijn biografie verloren of althans
schuil gaan onder een massa bijkomstigheden. De biografie hadde ook aan
duidelijkheid en relief gewonnen door een afzonderlijke behandeling van
Lernutius' werken. Literair-historische en louter biografische gegevens
lopen nu aanhoudend en ietwat chaotisch door elkaar.
Het hoofdstuk, dat grotendeels dit gebrek aan overzichtelijkheid had
kunnen goedmaken, ontbreekt jammer genoeg in Dr. van Crombruggens
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werk. Dit laatste eindigt immers op bruuske wijze met Lernutius' dood.
Vergeefs hebben we uitgezien naar enige samenvattende typering, naar enig
afwegen van Lernutius' waarde als personaliteit, laat staan als dichter,
naar een situering van deze figuur, die in zekere mate de traditie van Janus
Secundus had weten hoog te houden, in haar context. Voor een werk
uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Academie vinden we dit oprecht
jammer. Even wel, wat de literaire waarde van Lernutius betreft, verkiezen
we de ontstentenis van onze auteur boven de kritiekloze lofzangen op
Belgische, Latijnse-verzen-schrijvende humanisten, waarop men ons of en
toe vergast.
In verband met de religieuze opvatting van Lernutius menen wij dat
deze wellicht niet zo vrij was van katholiek dogmatisme als Dr. van
Crombruggen denkt (blz. 63), hij die o.a. Lipsius' vernederende rede over
de H. Maagd, gehouden in het Jezuleten-College te Luik, volkomen bilkijkt. Ook was de gevangenzetting en gevangenhouding van Lernutius, door
de Engelse bondgenoten der Hervormden, waarschijnlijk niet zó toevallig
als onze auteur laat vermoeden. Lernutius was een der grote katholieke
notabelen van de fel omstreden stad Brugge, iemand die trouwens — zie
zijn verzen — herhaaldelijk blijk heeft gegeven van een verregaande platheld jegens de Spaanse bezetter, jegens Spinola en Philips II.
De 34 documenten die door de schrijver in bijlage worden afgedrukt,
tot staving van zijn biografische studie, zijn in hoofdzaak brieven van en
aan Lernout, alsook archiefstukken (pp. 99-140).
De bundel Manes Catulli, sive ad omnia eiusdem Catulli epigrammata
parodiae — thans voor het eerst en met zorg gepubliceerd naar een hand:
schrift van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel (MS. 112365) behelst
116 zeer vrije parodieen van Lernutius en Giselinus (77 van L., 39 van G.)
op de epigrammen van Catullus. Deze gedichten, vooral gericht tegen
Ludovicus Carrio en wellicht nooit uitgegeven omdat Carrio hoogleraar
was geworden aan de Leuvense Alma Mater, geven geen hoge dunk van
Lernutius' dichterlijk talent. Heel wat waardevoller zijn diens Basia,
„were madentia rore Cyprio" (J. Gruterus).
Een bibliografie, zeer volledig en zeer overzichtelijk, en een nuttige
index verborum, gewijd aan personages uit de XVI e en XVII e eeuw,
besluiten dit typografisch zeer verzorgde werk. Ondanks de zwakheden die
we gemeend hebben te moeten aanstippen, zal dit boek grote diensten
bewijzen aan allen die zich bezighouden met de studie van het Belgisch
Humanisme.
ALOIS GERLO

BETJE WOLFF en AAGJE DEKEN, Lotje Roulin. Een liefde in de achttiende
eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend, uitgegeven,
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ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J. C. Brandt Corstius.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1954, 205 blz. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Nr. 10).
Ing. f 4,20.
Het tekent reeds de structuur van Willem Leevend, dat het vrij gemakkelijk bleek de historie van de sentimentele Lotje en Willem als een goed
functionerend verhaal uit het romangeheel te isoleren. Zoals de tekstbezorger Dr. J. Brandt Corstius opmerkt, bestaat Willem Leevend grotendeels nog uit karakterbeelden die ten aanzien van elkaar in beweging
worden gezet door vrijwel rechtlijnig verlopende correspondenties. Men
heeft dan ook weinig of geen moeite om het principiele bezwaar tegen het
isoleren van een episode uit de totaliteit van het kunstwerk in dit geval
te supprimeren.
De brieven van Lotje, Willem en Adriana Belcour, waarin de sentimentele historie goeddeels vervat ligt, zijn in het geheel van de roman geen
correspondentie van de eerste orde. Niettemin zijn ze van essentiele betekenis, zoals de tekstbezorger in zijn inleiding vaststelt. Hij sluit zich voor de
bepaling van de tendens van Willem Leevend aan bij Koopmans, die
de kritiek op het godsdienstig leven van de tijd van minder belang achtte
dan de kritiek op de sentimentaliteit. Brandt Corstius tekent Willem Leevend als een roman waarin de grote vraagstukken van de gevoelige Verlichting, zoals liefde, vriendschap en huwelijk, aan de orde worden gesteld. In
die problematiek is de treurige geschiedenis van het sentimentele weesje
en de overgevoelige halfverweesde student, die geen van beiden dus een
natuurlijke opvoeding genoten, inderdaad van wezenlijk belang. De door
Brandt Corstius samengestelde uitgave vergemakkelijkt het ons de Lotje
Roulin-historie eens onder de loupe te nemen en op de keper te beschouwen.
In zijn uitvoerige inleiding bespreekt de schr. met gebruikmaking van
recente buitenlandse publicaties op buitengewoon heldere wijze de ontwikkeling van het begrip sentimentaliteit en beschrijft hij fijn verklarend
de liefde en vriendschap der gevoeligen in het algemeen en die van Lotje
en haar Willem in het bijzonder. Zeer helder ook is zijn ontleding van de
kritiek op de sentimentaliteit, waaraan Willem Leevend voor een belangrijk deel zijn leven te danken heeft. De inleiding omvat meer nog. Zo
bepleit schr. op goede gronden de auteursrechten van Aagje en bespreekt
hij de kritiek der beide dames op de buitenlandse zedekundige literatuur
van hun eeuw om daaruit de doelstelling der romancieres of te leiden :
opvoeding door middel van het karakterbeeld. Maar het is toch vooral om
de beschouwingen over de sentimentaliteit, dat deze wel verdeelde en goed
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geschreven inleiding een bijzondere verrijking genoemd mag worden van
onze literatuur over de achttiende-eeuwse letterkunde.
KAREL MEEUWESSE

Keur uit het ongebundeld werk van W.G.C. Byvanck, ingeleid en met

aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen. Zwolle, W.E. J. Tjeenk
Willink, 1956, 247 blz. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. Nr. 16). Ing. f 5,65.
Oversteegen laat zijn keuze uit het ongebundeld werk van Byvanck
voorafgaan door een interessante inleiding. Volgens hem behoort Byvanck
tot een „lost generation", die in de literatuurgeschiedenis dient te worden
geplaatst tussen de generatie Multatulie-Huet-Pierson enerzijds, en de
Tachtigers anderzijds. Dit is in de praktijk der geschiedschrijving niet
gebeurd. Byvanck werd „verzwegen" ; en de eerste geschiedschrijver van
onze letterkunde die hem een „redelijke bespreking" gaf, was pas Van
Duinkerken, in het negende deel van de Geschiedenis van de letterkunde
der Nederlanden. Nu is het Oversteegen blijkbaar ontgaan dat Van Duinkerken de figuur Byvanck alleen maar ter sprake brengt als hij de geschiedenis der dagbladen, dus slechts van een „nevenverschijnsel" der literatuurgeschiedenis behandelt. En men zou zich inderdaad de vraag kunnen
stellen in hoeverre een figuur als Byvanck in een geschiedenis van de
letterkunde in engere zin thuishoort. Zelf beschouwt Oversteegen de auteur
Byvanck als iemand in wie, vanaf het moment dat hij gaat publiceren
(1874) „de wetenschap heeft gewonnen, al verdwijnt de „mislukte kunstenaar" nooit geheel".
In overeenstemming daarmee wijdt Oversteegen nogal wat pagina's aan
Byvancks opvatting van de wetenschap der geschiedenis en aan zijn wijze
van literatuurbeschouwing. Voor de prozaschrijver Byvanck als scheppend
kunstenaar heeft hij niet de aandacht welke men, na zijn protest tegen
verzwijging door de literairhistorici, zou mogen verwachten. Ook de in de
bloemlezing opgenomen stukken beschouwt de inleider blijkbaar op de
eerste plaats als wetenschappelijk werk. Bij het uitgebreide opstel J.W.
Kumpel en Bilderdijk plaatst hij een voetnoot waarin Byvancks betrouwbaarheid als geschiedschrijver, in een zin en zonder bewijsmateriaal, wordt
verdedigd. Hetzelfde gebeurt in zijn inleiding. Maar wanneer door de
uitgever Byvanks stukken als wetenschappelijke opstellen worden beschouwd, lijkt het ons zijn eerste taak de waarde ervan aan de huidige
stand van het onderzoek te toetsen. Dr. J. Bosch heeft in de vierde stelling
bij zijn dissertatie over Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling (Wageningen
1955) een vernietigend oordeel over het genoemde opstel van Byvanck
uitgesproken. Oversteegen begaat een blunder als hij in zijn voetnoot
schrijft dat „gezien de scherpe vorm van deze stelling, argumentatie zeer
gewenst zou zijn geweest". Als hij het uitgebreide register van Bosch'
dissertatie had geraadpleegd, zou hij die argumentatie zonder moeite
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hebben gevonden. Ze staat op blz. 219 en 220 van het proefschrift. Tevens
worden daar de door Byvanck verzwegen en aan Oversteegen blijkbaar
onbekende bronnen van Byvancks opstel genoemd, en kan men er kennis
nemen van de inhoud van een voor de behandelde kwestie belangrijk
dokument uit de kollektie-Ten Brummeler-Andriesse dat door Byvanck
niet werd benut.
Als literair onderzoeker leert men Byvanck kennen uit het eerste opstel
dat Oversteegen in zijn bundel opnam : de Inleiding tot Shakespeare's
Hamlet, oorspronkelijk verschenen in De Gids van 1900 en 1901. Bij alle
respekt voor Byvanks vaak scherpzinnige opmerkingen, zal de lezer niet
zelden te kampen krijgen met een kregelig gevoel. Na een inleiding van
dertien bladzijden deelt Byvanck mede dat hij het nu zal gaan hebben
over de Hamlet. Er volgen dan honderd bladzijden met voornamelijk
tekstkritische opmerkingen, waarbij de schrijver zich niet tot het toneelstuk beperkt. Uiteindelijk blijkt het opstel dan onvoltooid. Het is bepaald
rnoeilijk om na de lezing van dit stuk een grote bewondering op te brengen
voor Byvancks kompositie-vermogen.
Een goede keuze maakte Oversteegen door het opnemen van Byvancks
aardige sentimenteele anecdote uit de 18e eeuw. De schrijver behandelt
daarin de liefdesbrieven van Mr. Gerard Johanse Meerman, een telg uit
een bekend regentengeslacht. Bijzonderheden over dit geslacht en een
gedeeltelijke stamboom waarin ook de held van Byvancks verhaal voorkomt, had de uitgever kunnen vinden in een opstel van G. Knuttel over
de familie-portretten in het Leidse hofje „Meermans-burg" (Oud-Holland,
XXXII). Byvanck doet zich in dit stukje kennen als earl vlot pennevoerder.
Dat geldt trouwens ook voor het opstel over Bilderdijk en Kumpel. Alleen
kunnen we daar zijn journalistieke flair minder goed verdragen omdat we
voor alles de Waarheid wensen te weten. Want Byvanck wil meer zijn als
alleen maar journalist : hij voelt zich wetenschapsman. Als zodanig wordt
hij trouwens ook beschouwd door zijn uitgever. Waar deze zich van kommentaar bij de historische opstellen onthoudt, moet men dan ook wel
konkluderen dat hij het door Byvanck beweerde als wetenschappelijk juist
onderschrijft. Voor minstens een stuk is dat al te gewaagd gebleken. Het
tekort in Byvancks Bilderdijk-opstel is door Dr. Bosch aangewezen. Oversteegen is daar niet verder op ingegaan, maar heeft zich vergenoegd met
een opmerking waaruit blijkt dat hij de gelegenheid om Byvanck te kontroleren wel degelijk heeft gekregen, doch ze niet heeft benut.
Zijn we de uitgever dankbaar voor zijn inleiding over de figuur van
Byvanck, — door de kritiekloze wijze waarop hij zijn eigenlijke bloemlezing
heeft uitgegeven, liet hij een goede gelegenheid voorbijgaan om in de
praktijk de waarde te bepalen van de wetenschapsman die reeds vroeg de
„mislukte kunstenaar" in Byvanck had overwonnen.
MARTIEN
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WAARDERING EN INVLOED
VAN ANNA BUNS
IN DE ZESTIENDE EN DE ZEVENTIENDE EEUW
Heeft Anna Bijns, rond wier persoon en werk de literatuur stilaan
aanzienlijke afmetingen begint aan te nemen, ook in haar eeuw en
in de daaropvolgende de waardering of tenminste de belangstelling
gekend, waarvan de letterkundige geschiedenis en ook de literaire
kritiek sedertdien heeft blijk gegeven ? Reeds tweemaal werd gepoogd
op deze vraag, zij het ook maar een gedeeltelijk antwoord te geven 1.
Op de volgende bladzijden maken wij van de resultaten dezer vroeger
gedane opzoekingen gebruik en ze aanvullend met nieuwe bevindingen pogen wij de weerklank van Anna Bijns' werk, niet alleen in
het buitenland of in zuiver-kerkelijke kringen, te achterhalen, maar
op zoveel mogelijk gebieden waar die echo kon vernomen worden, in
eerste instantie dan nog bij zestiende- en zeventiende-eeuwse literatuurbeoefenaars zelf.
De graad der belangstelling voor een auteur vanwege tijdgenoten
en nageslacht wordt wellicht het best afgelezen aan het aantal uitgaven dat zijn werk heeft gekend. Dan heeft Anna Bijns — we
beperken ons hier tot slechts twee eeuwen niet te klagen gehad.
Tussen 1528 en 1668 werden refreinen van haar tenminste elfmaal
uitgegeven, hetzij als afzonderlijke „boecken", hetzij als verzamelingen
van haar drie bundels. In 1623 verscheen bovendien een bloemlezing
uit haar derde boek, speciaal voor de jeugd bewerkt. Wanneer men
daarbij bedenkt dat gedichten uit haar oeuvre in niet minder dan
een tiental handschriften, bijna alle zestiende-eeuwse, zijn terug te
vinden en dat ook Jan van Doesborch refreinen van zijn tijd- en stadgenote in zijn gedrukte bloemlezing van rederijkersgedichten opnam,
dan kan aan de vroege interesse voor het werk der Antwerpse schooljuffrouw niet meer getwijfeld worden.
1 Door L. Willems met De roem van Anna Bijns in het buitenland, in TNTL, 1908,
181-185 en J. Lindeboom met Anna Bijns en haar invloed in kerkelijke kringen, in Ned.
Arch. voor Kerkgeschiedenis, N.S., XI, 1914, 324-331.
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Daarnaast zijn er van diezelfde waardering en belangstelling ook
andere tastbare bewijzen aan te halen.
Bewondering voor Anna Bijns hadden in de eerste plaats de Antwerpse minderbroeders, met sommige van wie de dichteres door
vriendschapsbanden verbonden was, zoals de opdrachtsacrosticha in
vele harer refreinen nog getuigen. Een onder hen, Engelbeert vander
Donck, was, zoniet de afschrijver 2, dan toch de bewaarder van een
deel harer belangrijkste gedichten, waarvan een groot aantal tijdens
het leven der dichteres wellicht nooit het licht hebben gezien, althans
niet in drukvorm.
Nauwelijks had het lezerspubliek in 1528 kunnen kennismaken
met Anna Bijns' eerste refreinenboek of in 1529 verscheen reeds de
Latijnse vertaling van dit hele werk van de hand van de Gentse
priester-humanist Eligius Eucharius of Houckaert. Dit is „een eer",
zegt J. te Winkel, „die sedert de vertaling van Maerlants Martijns in
het Latijn door Johannes Bukelare misschien nooit aan Nederlandsche
verzen was te beurt gevallen" 3.
In 1543 verscheen te Antwerpen van de Oudenaardse pastoor en
humanist Levinus Crucius, een fel anti-lutheraans geschrift Paraenesis... ad potentates christianos, een wekroep tot de kristelijke vorsten
om tot onderlinge vrede te komen en gezamenlijk Turk en Luther
te bestrijden. Voor deze uitgave schreef de pastoor van Sint-Donatus
te Brugge H. Clichtoveus, een voorrede, waarin o.a. deze woorden
voorkomen : „Gaudeo... quod Anna Bins, virgo pudicissima ac Rhetor
nostra Antverpiae egit in Lutherum et illius asseclas, vernacula lingua
suaviterque sonantibus rythmis, id Crucium uberius et multo quidem
efficacius, carmina tentavisse Latino" 4 . L. Willems beweert dat Crucius in zijn Paraenesis de invloed zou vertonen van Anna Bijns'
werk 5 . Deze zou volgens Lindeboom alleszins te merken zijn in een
voor de tekst van Crucius gepubliceerd strijdgedicht van de hand van
een zekere Johannes Placentius, die in de eerste helft der zestiende
eeuw naam verwierf als historicus, toneelschrijver en dichter 6 . Het
Latijnse gedicht, strofisch ingedeeld met stokregel, herinnert naar
2 Wel hebben Dr. Lyna en Dr. Van Eeghem vastgesteld dat de zgn. hss. A en B door
dezelfde hand geschreven werden (zie Jan van Stijevoorts Refereinenbundel, d. 2, Antwerpen, s.d., 306). Het omslag van hs. A heeft op twee plaatsen de naam van Engelbertus
van der Donck, maar of hiermede nu de bezitter dan wel de afschrijver bedoeld wordt,
is nog niet uitgemaakt.
3 Ontwikkelingsgang, 2de uitgave, d. 1, Haarlem, 1908, 446.
4 Geciteerd door L. Willems, a. art., 183-184.
5 ibidem, 184.
6 J. Lindeboom, a. art., 329.
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de vorm ook sterk aan het refrein ; alleen de Prince ontbreekt. De
volledige titel en twee strofen mogen hier tot kennismaking volgen :
Venustissimus Rhythmus eloquentissimi dissertissimique viri piae
recordationis F. Joannis Placentii dominicani, in Lutherum et
ipsius asseclas.
0 saevi conatus Haereticorum,
Quas tempestates nunc excitatis ?
Quam horrida exempla prodigiorum ?
Quam vastos errores excogitatis ?
Quot hominum myriades syncaerus,
Quam Zizaniam spargit dux iniquitatis,
Pestifer huius seculi Lutherus.
Sacramenta ridentur, Virtus decrescit.
Operosa fides nunc est spreta.
Refrigescit Charitas, Spes arescit.
Omnis disciplina conculcatur meta.
Monialis monacho nubit laeta :
Rusticus in doctum turgescit severus.
Qui magis insanit, fortior est Athleta,
Pestifer huius seculi Lutherus.
Zeer terecht werd door J. Lindeboom, die bovenstaand stuk publiceerde, opgemerkt dat het wel een vertaling van een van Anna Bijns'
refreinen zou kunnen zijn 7 . Een gedicht van haar, waarop bewuste
vertaling zou teruggaan, kunnen we niet aanduiden, maar invloed
voelt men zeker, ze weze dan gekomen door de uitgave van Eucharius.
Een ander humanist, pater Levinus Brechtanus, schreef bij het
verschijnen van het tweede boek refreinen onzer dichteres een reeds
vermelde lofzang die in de uitgave van 1548 (de eerste) werd opgenomen. Daarin zegt hij o.m. :
Quisquis amas fidei cognoscere dogmata sane,
Exosus nostri temporis hereticos,
Hunc lege, quem virgo tibi dat generosa libellum,
Dignum quem manibus nocte dieque teras.
Femineum nihil hic, nugax elumbe, petulcum
Sed que non pudeat composuisse viros 8.
7 a. art., 329. Ook het hierboven aangehaalde gedicht van Placentius is er in extenso
weergegeven.
8 Uitgave Bogaers en Van Helten, 93.
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Verder noemt hij haar een tweede Sappho, die niet ophoudt in
Dietse verzen de bedorven zeden en de valse profeten van haar tijd
onbevreesd to bevechten.
De titel van Sappho zou haar in de XVII e eeuw nog tweemaal
gegeven worden, resp. door A. Miraeus 9 en Fr. Sweertius, welke
laatste haar in het volgende distichon herdacht :
Arte pares Lesbis sappho, et mea Bynsia distant
Hoc solo : vitia haec dedocet, illa docet 10.
In het tweede boek refreinen (1548) werd ook een gedicht opgenomen, dat door een onbekend rederijker — een West- of een Oostvlaming ? — als een hulde aan onze dichteres werd opgedragen 11.
Zinspelend op haar spreuk schreef deze bewonderaar zijn lofrefrein
op de stok „Meer suers dan soets sal noch tsoete voor tsuere smaken".
Hij heeft de vermaarde dichteres, „int leven nooit met ooghen"
gezien, doch hij kent haar werk en roemt daarin haar talent en haar
onverschrokken mannelijke strijdvaardigheid. Het slot van zijn hulde
luidde :
Princesse, alder Rethorisienen vrouwe,
Recht eest, dat wij u dienen nouwe,
Want onder constenaers sijdij een Robijne fier.
Ick natuerlijc in dijns weerde vercombienen flouwe,
Want wanneer ic dijn constighe ingienen schouwe,
So vindt ic u dienstmaecht van Katerijne schier ;
Want qua ketters weerstaet ghij met cleender pijne hier,
Die, hopic, ter lief ten viere ghij bringhen muecht,
So de oratuers duer haer met claren aenschijne tvier
Aenveerden, waer bij sij God nu singhen vruecht.
Dat ghij al omme altijd muecht volstringen duecht,
Dat jonne u God, mijn uutghetelde roose,
Omdat ghij inghelijck muecht omringhen juecht,
Wanneer sal luyden de laeste ghestelde poose.
Neempt danckelijck van u onbekende geldeloose,
Al moet u duer mijn ruytheyt cleyn becuer naken
Meer suers dan soets sal noch tsoete voor tsuer smaken.

9 Zie hierover Dr. W. Van Eeghem, Anna Bijns, haar leven, haar werk, Prijsantwoord,
Verslagen, VMKVA, okt. 1952, 808-809.
10 Athenae Belgicae, Brussel, 1628, 50. Zie ook Dr. W. Van Eeghem, a.a., 809.
11 Uitgave Bogaers en Van Helten, 175-177.

244

Eerbare, beminde, gheleerde, suver juecht,
Ontfaetet danckelijck bij uwer duecht,
Ghescreven uuter vlaemscher waranden,
Gode ter eeren ende den ketters ter schanden.
In het in de bundel daarop volgend refrein spreekt Anna Bijns
haar dank uit voor dit blijk van verering en verzoekt ze de schrijver
ervan met haar tegen de ketters ten strijde te trekken. Zij zelf voelt
zich, alleen, te zwak :
Ic wil teghen hen vechten, totdat ick sterven sal,
Niet achtende, al sal ick danck verwerven smal.
Ick houdt u voor vrient, die my sulcken dinghen riet,
Den wille es goet, maer is en cans volbringen niet 12.
Aan een vriendschap die wel met een naam te verbinden is, herinnert ons de geschiedschrijver Lindanus : In zijn in het Latijn geschreven Geschiedenis van Dendermonde spreekt hij over de in deze stad
arbeidende dichteres Roseana Coleners en haar bij de Antwerpse
rederijkster vergelijkend noteert hij „cui et nota et amica fuit" 13.
Wanneer Pater Hendrick Pippinck in 1567 de „laatste verzen" van
onze dichteres in het licht geeft, struikelt hij bijna over zijn woorden
om de lof van Anna Bijns te verkondigen. Hij vergelijkt haar bij de
grote vrouwen uit de , oudheid, uit de Bijbel of uit de familie der
heiligen (tweeentwintig namen in totaal, van Corinna Thebana tot
de 10 Sibyllen !). Hij zegt ook van haar dat zij was „in verre landen
seer wel bekent" 14. Of we Pippinck's dithyrambe au serieux mogen
nemen valt nu wel wat te betwijfelen. Hij moest immers zijn boek
zien te verkopen.
Een minder bekend lofdicht op de Antwerpse ketterbestrijdster is
dat van de Gentse stadssecretaris Maximiliaan de Vrient of Vrientius,
die nog voor Sweertius, en wel in 1627, op haar de volgende verzen
schreef :
Teutonico modulato sono pia carmina Bynsae
virgins Aonidum vidit ut alma parens ;
inventum mirata novum, mirato leporem
ingenii, et Ausconios aemula verba modos ;
magnus honos, dixit, mihi ter tria pignora Musae,
hunc tamen et decimam me peperisse velim 15.
12 ibidem, 181. In het voorlaatste vers komt bij Bog. en V.H. de foutieve lezing
nu
voor, die hier naar de oorspronkelijke editie van 1548 in my gewijzigd werd.
13 De Teneraemonda (1708), Lib. 3, c. 8, n. 8. Zie Pr. Van Duyse, Roseane Coleners,
in Belgisch Museum, d. 2, 1838, 96.
14 Uitg. Bog. en V.H., 202.
15 Aangehaald in een niet ondertekend artikel (van Serrure ?) Anna Bijns, in Vaderlandsch Museum, d. 4, 1891, 213.
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Een merkwaardig bewijs van Anna Bijns' bekendheid bij haar tijdgenoten-schrijvers vinden we bij Marcus van Vaernewijck, die in zijn
„Voorreden des eersten Boecx" in Die Historie van Belgis het volgende zegt : ,,...dat ick noyt meer dan een maent/om lesen ofte schrijven
te leeren scholen en ghijnek/nochtans ick considererende/dat neersticheyt/bijna alle dijnck vermach/ende dat oock vrouwen constighe
wercken volbracht hebbeninoch in onsen tyden/soo dat constighe
ende cloucke mannen/daer mede te wets souden gheweest hebben.
Zoot emmer ghebleken isiaen die eersame ende sonderlinghe van God.
begaefde Maecht/Anna Bijns tAntwerpen/die soo eerlick ende treffelick ghewrocht heeft in die conste van Rhetorijcken/aenroerende
oock soo pointelijck die auctoriteyt der Heyligher Schriftueren/soo
dattet sommighe Docteuren niet verbeteren en soude...', 16.
Dat Anna Bijns' room tot in Zuid-Frankrijk zou zijn doorgedrongen,
zoals Jonckbloet beweerde 17, berust op een misverstand. Waar is het
echter dat haar naam door een zeventiende-eeuwse Franse historicus
samen met zes andere grote vrouwen uit verschillende landen in een
adem werd genoemd. Hij kende haar waarschijnlijk door de Bibliotheca Belgica van Valerius Andreas 18.
Gewis niet uit verering, uit belangstelling toch wel, had ook Marnix
van Sint Aldegonde een exemplaar van haar derde refreinenboek in
zijn bibliotheek opgenomen 19.
Het is zeker opvallend dat Anna Bijns meer waardering schijnt te
hebben gevonden bij onze humanisten dan bij onze kunstenaars die
in het Diets schreven. In de inleiding van Jan Cauweel op De Casteleins Conste van Rhetoriken, die door hem in 1555 werd uitgegeven,
verheugt deze zich dat nu eindelijk ook door Nederlands-schrijvende
rederijkers werken warden in druk gegeven. Hij vermeldt daarbij de
namen van Jan van den Dale, Jan van den Berghe, Andries van der
Meulen, Cornelis van Ghistele, Cornelis Manilius, Marcus van Vaernewijck en De Castelein, doch de naam van onze dichteres, die toen
reeds twee bundels had laten verschijnen — het eerste boek was dan
reeds driemaal gedrukt ! zoekt men vruchteloos 20. Zij wordt evenmin vermeld in Den Nederduytschen Helicon (1610), waarin men in
16 Gent, 1574, XII.
17 Gesch. v. d. Ned. Letterk., 2de uitg., d. 1, Groningen, 1873, 187.
18 Zie L. Willems, a. art., 181-183.
19 Zie J.J. Van Toorenbergen, Philip van Marnix van St. Aldegonde, Godsdienstige
en kerkelijke geschriften, Aanhangsel : Verscheidenheden uit en over de nalatenschap,
's-Gravenhage, 1878, 141.
20 Gent, 1571, (IV).
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een bepaalde passage nochtans een hele reeks namen van befaamde
Nederlandse rederijkers te horen krijgt 21 Toch is het enigszins te
begrijpen. Het werk van Anna Bijns werd vooral gewaardeerd om
zijn verdiensten in de godsdienststrijd. Voor de beoefenaars van de
„rhetorique pure", als we hen zo mogen noemen, kwam het minder
in aanmerking. Meer belangstelling vonden haar refreinen bij hen
die evenals de dichteres zelf eenmaal, met het onderwijs der jeugd
belast waren. Wij vermeldden reeds de bloemlezing die in 1623 speciaal
voor de jeugd werd samengesteld. Ook worden haar refreinen
genoemd op lijsten der in de scholen toegelaten boeken te Brugge
in 1612 22, te Gent in 1622 23 en te Mechelen in 1623 of iets later 24.
Dat ook Valerius Andreas en Diercxens onze dichteres lovend hebben vermeld, hoeft nauwelijks gezegd. Ook J. Baptist Verdussen,
kntwerps schepen, moge hier genoemd worden, die in zijn Rerum
Antverpiensium index chronologicus ab anno 1500 ad annum 1624

op het jaar 1529 noteert : Annae Byns Poetriae AntverpiensiRhythmi
contra Lutherum Latinis versibus redditi prodeunt 25.
Dr. G. Degroote wees nog op een ander zeventiende-eeuws getuigenis van Anna Bijns' faam. In zijn bespreking van onze in De
Klassieke Galerij uitgegeven bloemlezing uit de refreinen van de
Antwerpse dichteres, herinnert de recensent aan de lof die Joh. van
Beverwijck in zijn Van de Wtnementheyt des Vrouwelicken Geslachts
(Dordrecht, 1693) Anna Bijns toezwaait. Op biz. 269 van zijn werk
zegt Van Beverwijck : „Anna Byns van Antwerpen is vermaert door
haer Nederlandtsche dichten, oock buyten 's landts, na dat Eucharius
de selfde in 't Latijn heeft overgeset, ende t'Antwerpen doen
drucken" 26.
Wat de werkelijke invloed betreft die van het werk onzer dichteres
op andere schrijvers is uitgegaan, deze is, — vooral omdat het om
rederijkerswerk met zijn stereotiepe vorm- en inhoudskenmerken,
gaat — moeilijker te achterhalen. Toch vertoont het werk van sommige auteurs, die na het verschijnen van refreinen onzer dichteres de
Haarlem, 1610, 73-74.
Zie L. Willems, a. art.,, 185.
23 Deze lijst staat afgedrukt bij Dr. 0. Dambre, De dichter Justus de Harduyn, Gent,
1926, 323-327.
24 Lijst afgedrukt bij Dr. R. Foncke, Schoolboeken te Mechelen in 17e eeuw, in Het
Boek, 1926, 263-268.
25 Kon. Bibl. Brussel, Hs. nr. 17241, fol. 38.
26 Zie Belg. Ts. voor Philol. en Gesch., XXVIII, 1950, 1488.
21

22
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pen hebben gehanteerd, hier en daar een zo opvallende overeenkomst
met gedichten van Anna Bijns dat hier aan meer dan aan een toevallige verwantschap gedacht moet worden.
Zo weet G.A. Brands in het omstreeks 1540 ontstane antireformatorische Spel van de Christenkercke van de Utrechtse dichter Reynier
Pouwelsz herhaalde gelijkenissen tussen dit toneelstuk en refreinen
van de Antwerpse dichteres aan te wijzen. Die overeenkomsten zijn
vaak zo treffend dat men hier aan reele invloed wil geloven 27.
Ook de refreinen die voorkomen in het in 1550 te Leuven gedrukte
werkje van de minderbroeder Adriaen van Mechelen Een salich ende
profitelyck onderwijs vander biechten kunnen met onze dichteres
in verband worden gebracht. De gedichten, die met het proza van
het boekje afwisselen zijn niet van A. van Mechelen. Ze zijn ondertekend met de spreuk „Keeret ind beste", eenmaal bovendien met de
initialen A.D.C. Vie hiermede bedoeld wordt, weten we niet 28. Wel
zij vermeld dat J. Wils in zijn geschiedenis van het Kersouwken een
zekere Arnde de Cock vermeldt, wiens naam met de initialen overeenstemt 29. Het refrein beginnende met „O sondaers slapende, wilt
nu ontwaecken", kan vergeleken worden met Anna Bijns, Boek III,
refr. 22, terwijl een ander met het beginvers „O Adonaey, Heere der
Heeren al", (stok : „O Godt, wilt mijnder bermhertich weten") grate
gelijkenis vertoont met Boek III, refr. 51. Hier wordt dan overeenkomst aangetroffen tussen een werk dat in 1550 verscheen en refreinen van onze dichteres die eerst in 1567 gedrukt werden. Toch zal
niet Anna Bijns de invloed van A.D.C. hebben ondergaan. Haar
verzen uit het derde boek dateren immers, in zover wij weten, grotendeels van \TO& 1550 (men leze o.m. Pippinck's inleiding tot zijn uitgave), terwijl het heel goed mogelijk is dat deze gedichten, bij hun
ontstaan, in kringen van andere moraliserende schrijvers bekendheid
hebben verworven.
Dat Pippinck zelf in zijn hartstochtelijk proza, waarmede hij Anna
Bijns' derde boek inleidt, daar duidelijk bewijst de dichteres aandach.tig gelezen te hebben, kan Been verwondering wekken.
Volgens pater Fr. Wolfgang Schmitz doet echter ook het meditatie27Tspel van de Christenkercke, Proefschrift, Utrecht, 1921, Inleiding en Aantekeningen, passim.
28 Ten onrechte meent Fr. Wolfgang Schmitz (Het aandeel der minderbroeders in
onze middeleeuwse literatuur, Nijmegen-Utrecht, 1936, 110) dat „Keeret in dbeste" de
spreuk van Adriaen van Mechelen zelf is.
29 Joz. Wils, Bijdragen tot de geschiedenis van het „Kersouwken" te Leuven, Leuven,
1912, 13.
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boekje De Werck-Clocke des eeuwichs levens van de Mechelse minderbroeder Philip van der Vaedt uit het klooster te Gent, en tijdgenoot
van onze dichteres, aan het werk van de Antwerpse schooljuffrouw
denken 30. Dit boekje, dat zich in de Univ. Bibl. te Gent bevindt, werd
door ons onderzocht en we menen pater Wolfgang Schmitz wel gelijk
te moeten geven.
De Werck-Clocke verscheen in 1570 en bevatte meditaties voor elke
dag der week die afgewisseld worden met refreinen. Ook deze zijn uit
de pen van Van der Vaedt, want ze zijn ondertekend : Vander simpelheyt Vaedt.
Aan Anna Bijns herinneren
1. een aantal uitdrukkingen zoals :
Den houden pad Christi werdt nu te lastich
Zij trecken Gods woort naer de sin verwoet (bl. B. V.)
2. de opvatting van een refrein „ghestelt voor een nieu Jaer tot een
vernieuwen des levens deur Gods ghenadicheyt", op de stok :
„Wilt mij sparen, van sonden bewaren, dit nieuwe jaer", beginnende :
„O Ghenadich, zeer spadich, com'ick Vadere" (bl. F. VI).
3. het thema van een refrein „totten zondaren ende verdoolde mensche" op de stok „Blijft niet verloren, ghij werdt vercoren/tis meer
dan tijt", in de „prince" waarvan de dichter „Alle wachters der
sielen" opwekt hun plicht te doen en hen aanspoort indachtig te
zijn dat ze eenmaal voor God rekenschap zullen moeten geven over
de aan hun hoede toevertrouwde kudde (bl. F. VII-VIII, Vgl. Anna
Bijns, B. III, 20).
4. het voorkomen van de uitdrukking „niet en suert, niet en soet"
als besluit van een in proza gestelde opwekking „om in den arbeyt
ter zalicheyt deur tgheloove met liefden wercken" te volharden
(op. bl. F. XI v.).
Het eveneens te Antwerpen (in 1605) met approbatie van 1594
gedrukte Geestelijck Liedt-Boeck Ghemaeckt door Niclaes Janssens
van Roosendael bevat naast vele liederen een aantal refreinen, die
niet alleen in stok maar in thema en stip duidelijk verwantschap met
30 a.w., 115. Prof. W. Asselbergs was zo vriendelijk mij er op te wijzen dat overeenkomst tussen Van der Vaedt en Anna Bijns reeds tevoren was vastgesteld door W. Verjans
in Franciscaansch Leven, XVII, 1934, 55.
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het werk van onze dichteres vertonen. Niclaes Janssens schijnt niet de
auteur van de refreinen te zijn want in zijn „Prologhe" spreekt hij
alleen van de liedekens die hij gemaakt heeft. Er zijn o.m. refreinen
op de stokregels : „O Jesu Davids soon ontfermt u mijns" en „Heer
spreeckt een woordt en mijn siel sal genezen zijn". (Vgl. Anna Bijns,
B. III, 39 en 47). Van het tweede citeer ik het begin :
O eeuwighe wijsheyt opperste medecijne
Aensiet doch mijn sieckte, droefheyt en pijne
Daer en is niet verborgen voor u Aenschijn
Ghij weedt en kent dat dootlijcke fenijne
Dat ick nu heb ghedroncken... (Vgl. met B. III, 47)
en uit het eerste :
Die droefheden des doots hebben mij omvaen
Als ick overdincke mijn groote sonden ;
Mijn boosheden zijn mijn hooft te boven ghegaen...
ick ben schuldich thien duysent ponden
(Vgl. B. II, 43, c)
O Godt die daer ghesocht hebt dat was verloren
Aensiet mij toch ick ben vol venijns,
Ich roepe ootmoedich met den Blinden gheboren
O Jesu Davids soon ontfermt u mijns.
Een ander refrein op de stok : „0 herde note des doots hoe sal ick
u kraecken" vangt aan :
O Doodt wie sal vechten teghen u victorie
Hoe droevich en bitter is u memorie
(Vgl. B. II, 4, stok).
Nu weten wij wel dat juist in de boete- en doodsrefreinen, het
stereotiepe in denkbeelden en uitdrukkingsvorm bij de rederijkers
het sterkst tot uitdrukking komt zodat, wanneer wij hier van Anna
Bijns' invloed spreken deze invloed slechts als een vermoeden en niet
als een zekerheid vooropgezet wordt.
Opvallend is ook de grote verwantschap in stokregel bij sommige
gedichten van Jan Baptist Houwaert die in het handschrift van Jan
Michiels zijn bewaard gebleven 31.
31 Zie de volledige beschrijving van het handschrift bij A. Van Elsiander, De refreinenbundel van Jan Michiels, in TNTL, d. 66, 1949, 241-284.
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Ik vermeld :
(fol. 16) : Het is mijn schult heere/ick bid om gratie/ (Vgl. A.B., III,
45).
(fol. 18) : 0 bermhertighe Godt weest mijns genadich (Vgl. III, 51).
(fol. 19) : En wilt o heer u hantwerck nyet versmaden (Vgl. III, 49).
(fol. 24) : Dus bid ick u om gratie en nyet om recht (Vgl. III, 45).
(fol. 25) : Heere spreeckt een woort en ich sal genesen zijn (Vgl. III,
47).
(fol. 38) : 0 heere Davids sone ontfermt u mijns (Vgl. III, 39) 32.
In 1576 verscheen waarschijnlijk de eerste uitgave van Den Spieghel
der Jonckheyt, door H.A. (= H. Aerts van Bockstel) 33. Het is een
soort handboek van kinderlijke wellevendheid in rederijkersverzen
bestaande uit niet minder dan 277 elfregelige strofen.
Wij onderzochten het werkje in de uitgave van 1675. De gelijkenis
van sommige moraliserende passages met de stichtelijke refreinen
onzer dichteres is vaak treffend. Eenmaal wordt er gezinspeeld op de
ketterij. Daar is invloed van Anna Bijns onmiskenbaar.
Het Biechten wordt nu seer luttel-geacht
Als niet noodelijck t'onser zalicheyt/
Maer Jacobus en souder daer op niet hebben gedacht/
En hadt niet van noode geweest/want hij seydt/
Schrijvende tot alle Christenen met claer bescheydt
Dat wij onse sonden souden belijden :
Ons voor-ouders hebben gedaen/en daer oock geleyt
Hun kinders : maer eylaes nu in onse tijden
Verslapt sulckx al/en men stellet besijden
Door de ketterijen die overal vermeeren

Wee den Lande daer ketters verheeren.
Ik raed u Jonghers generalijck
Houdt u aen d'out/want t'is het beste
Laetse varen die seggen 't is het leste
Den Apostel Paulus seyt datter qualijck
Opstaen sullen verleyders die in elcken geweste
Nieuwe leeringen sullen saeyen en den weg bereyden
Voor Antechristija oock een schandelijcke peste
Vervalschende Godts woort de menschen verleyden/
32 Ook aan Fl. Van Vickenroye is de overeenkomst tussen sommige stokregels van
Houwaert en Bijns opgevallen. Zie zijn art. De refreinen van J.B. Houwaert in NT, 49,
1956, 41-46. Van Vinckenroye noteerde alleen overeenkomsten voor de op. fol. 16, 24, 25
en 38 voorkomende gedichten, doch vond in deze refreinen buiten de stokregels nog
andere reminiscenties aan door onze dichteres gebruikte uitdrukkingen en rijmwoorden.
33 Zie hierover E.H. Van Heurck, De Vlaamsche volksboeken, Brussel, 1944, 161-163.
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Van de sulcke wilt u doch altijdt scheyden
Doorsietse wel/eer zij u doen suchten
Den Boom kan men kennen aen zijn vruchten 34.
Bij een Noordnederlands dichter van het einde der zestiende eeuw
schijnt men eveneens navolging van Anna Bijns' werk te kunnen
bespeuren. De naam van deze dichter is niet bewaard, doch in een
handschrift op de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage heeft hij enkele refreinen nagelaten 35 . Een dezer gedichten, een anti-Calvinistisch strijdgedicht, vangt aan met een vers dat ook de beginregel is van een
refrein van Anna Bijns uit Naar derde boek (refr. 3) : „Waer ic my
wende ofte waer ic mij kiere" (in het hs. op fol. 19 r.). Dat deze dichter de derde bundel van Anna Bijns kende bewees hij door een nota
op de laatste bladzijde van de codex waar men leest : „Anna Bijns
heft noch een Refreynboeck gemaect kostlijcken excellent geintituleert aldus Een seer scoon ende suver boeck (enz.)". De titel der
uitgave van 1567 is woordelijk in extenso weergegeven 36.
Door Dr. C. Kruyskamp werd nog gewezen op een plaats bij Jan
van den Berghe, die „een klaarblijkelijke toespeling (zou bevatten)
op het bekende refrein XIII uit het eerste boek van Anna Bijns op
de stok : 'Priesters sijn ooc menschen als ander lien' ". Van den
Berghe laat nl. in zijn Wellustighe Mens „Vleyschelic sin" tot zijn
verdediging aanvoeren : „Priesters sijn ooc menschen". Volgens
Kruyskamp is dit een „wel uniek geval van directe reactie in een
contemporain letterkundig werk op de strijdbare poezie van deze
kampioene der oude Kerk" 37 . Kruyskamp overschat hier m.i. de betekenis van deze overeenkomst. We lezen immers ook bij C. Everaert
reeds in zijn Sabel vanden Nyeuwen Priestere, vs. 249: „Tzijn meinschen/als andref crane ende broosch". Het gaat hier bovendien om een
niet zo persoonlijke gedachte, maar wel om een argument dat een
verdediger van priesters wel geredelijk in de mond zal komen. Van
directe invloed van Anna Bijns hebben we dus hier geen vaststaand
bewijs.
De invloed van Anna Bijns heeft zich wellicht verder uitgestrekt
dan nu nog te achterhalen is. Haar optreden lokte bewondering,
navolging en ook tegenwerking uit. Zo moet het gedicht uit een
Gentse uitgave van 1567 (Drie Oubollige Refereynen): „Dus dijnckt
34 Spieghel der Jonckheyt, 55.
35 Het betreft hs. 72 J 48. Zie P.J. Meertens. Een bundeltje katholieke geschiedzangen

uit de eerste jaren van den Opstand, in TNTL, 43, 1924, 258-288.
36 Meertens, a. art., 288.
37 Dichten en spelen van Jan van den Berghe, Antwerpen, 1950, 17.
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Illustratie bij blz. 253. Caricatuur van Anna Bijns in het exemplaar van Het tweede
boeck... Referevnen, bewaard in de Kon. Academie voor wetenschappen to Amsterdam.
Het bijschrift is slechts gedeeltelijk zichtbaar. Men leze : Anna bijntz Nola.
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my Judas de beste van tween" wel een antwoord zijn op Anna Bijns'
bekende vergelijking tussen Luther en Maarten van Rossem (in Hs.
A, Uitg. Soens, blzn. 337-342) 38. Van de haat die zij wakker riep
getuigt wellicht ook de caricatuur die voorkomt in een exemplaar van
haar tweede boek, bewaard in de Kon. Academie voor Wetenschappen
te Amsterdam, waar in de 0 van het eerste vers van refrein 13, c, met
de pen een ovaal vrouwenhoofd is geschetst, waarop een naaststaande
hand met wijzende vinger de aandacht vestigt. Onze dichteres is er
in afgebeeld met klein voorhoofd, grote ogen, gemene scherpe neus,
brede mond en zeer scherpe tong, waarvan de punt ver uitsteekt op
de lange kin. Onder de tekening staat in geschrift der XVI e eeuw :
Anna Bijntz nota. Van den Branden, die deze caricatuur heeft ontdekt meende uit de schrijfwijze te kunnen afleiden dat de auteur
van deze schets een Duits hervormer zal zijn geweest 39 . Zoals echter
bleek uit de citering van de naam onzer dichteres in Hs 72 J 48, kan
ook een Nederlander deze kanttekening op zijn actief hebben.
Van een tegenovergestelde houding tegenover de Antwerpse schooljuffrouw blijkt een andere „nota" te zijn in Hs 418 uit het Museum
Plantin Moretus. Op fol. 51 van deze zestiende-eeuwse codex met de
aan Erycius Puteanus toegeschreven 40 Dichtstichtighe spreuckbeelden tot deughden, komt achter het tweede van de volgende verzen
Die in hem leeft Godts lief den groot
die liefde is stercker als die doot,
de naam Anna Bijns tussen twee kruisjes voor. De letter B is er door
een krul verbonden met een hart. Welke de zin van deze krabbel kan
zijn hebben we echter niet kunnen achterhalen.
Mechelen

L. RoosE

38 Hierop werd gewezen door Prof. Dr. C.G.N. de Vooys in Ref ormatoriese refereinen,
in NT., 1929, 249-253.
39 F.J. Van den Branden, Anna Bijns, haar leven, hare werken en haar ttjd, Antwerpen, 1911, 68.
40 Zie J. Denuce, Museum Plantin Moretus, Catalogus der handschriften, Antwerpen,
1927, nr. 418.
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KRONIEK
DE VERGELIJKENDE LITERATUURWETENSCHAP
Verenigingen en Congressen
A. INTERNATIONAL COMPARATIVE LITERATURE ASSOCIATION (I.C.L.A.)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LITTERATURE COMPAREE (A.I.L.C.)

Tijdens het zesde congres van de Federation Internationale des Langues
et Littiratures Modernes (F.I.L.L.M.), gehouden in de Universiteit te
Oxford in september 1954, hebben de comparatisten uit verscheidene
taalgebieden die aan dat congres deelnamen, op initiatief van Charles
Dedeyan, hoogleraar aan de Sorbonne, de hoofden bij elkaar gestoken.
Zij namen het besluit de diverse krachten die, over de wereld verspreid,
zich aan de studie van de vergelijkende letterkunde wijden, te bundelen,
ten einde door internationale samenwerking de groei en de ontwikkeling
van deze jonge discipline te bevorderen. Zo ontstond, in margine van het
congres voor Moderne Talen en Literaturen, een nieuwe vereniging,
cosmopolitisch in haar samenstelling, maar geboren uit de impuls van
comparatisten uit twee naties in het bijzonder Frankrijk en de Verenigde
Staten. Vandaar haar dubbele benaming : International Comparative Literature Association in Amerika en Association Internationale de Litterature
Comparee in Frankrijk. In het hiernavolgende wordt zij gemakshalve met
de afkorting van haar Engelse naam aangeduid.
Het constituerende bestuur van de I.C.L.A. zag er als volgt uit :
Ere-voorzitters : Fernand Baldensperger (Parijs), Gustave Charlier (Brussel),
T.S. Eliot (Londen) en Salvador de Madariaga (Oxford).
Voorzitters : Jean-Marie Cane (Parijs) en Carlo Pellegrini (Florence).
Vice-voorzitters : Helmut Hatzfeld (Washington), Paul Kruger (Aarhus),
Frederik C. Roe (Aberdeen) en Kurt Wais (Tubingen).
Secretarissen-Generaal : voor Europa : Marius Francois Guyard (Nancy)
voor Amerika : Werner P. Friederich (Chapel Hill, N.C.).
Schatbewaarders : Z. Zaleski en Mej. E. le Henaff (Parijs).
Parijs, dat reeds sedert lang mede dank zij de Revue de Litterature
Comparde een der belangrijkste centra voor vergelijkende literatuurstudie
in Europa was, werd tot zetel van de I.C.L.A. gekozen. Het volledige adres
luidt : Secretariat de l'Association internationale de Litterature Comparee,
Institut de Litteratures modernes comparees de la Faculte des Lettres,
17, rue de la Sorbonne, Paris, 5e.
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Een van de bijzonderste doelstellingen van de nieuwe vereniging is het
inrichten van Internationale congressen die om de drie jaar plaatshebben.
Het eerste congres werd gehouden te Venetie, van 25 tot 30 september
1955. Centraal thema van dit congres was : „Venetie in de moderne literaturen". Aan dit bijzonder dankbaar en belangwekkend onderwerp werden zesendertig lezingen gewijd, de ontmoeting van diverse literaturen
en literatoren met de Dogenstad behelzend. De titels van enkele lezingen
mogen hier volstaan om de rijkdom van het thema te belichten :
M. Bataillon (Parijs) : Venise, porte de l'Orient pour les Espagnols du
XVIe siecle : Le Viaje de Turquia.
F.C. Roe (Aberdeen) : Venise dans la littirature anglaise depuis le seizzeme siecle.
P. Francastel (Parijs) : La Venise de Ruskin et l'archèologie.
R. Van Nuffel (Gent) : Venise dans la littêrature belge.
A. Manghi (Rome) : Venezia nella letteratura romantica danese.
M. Deanovic (Belgrado) : Venezia nella letteratura serbo-croata dal Rinascimento a oggi.
Meer aan de keuze der onderwerpen dan aan de nationaliteit der referenten ontleende dit congres zijn internationaal karakter. Op enkele
uitzonderingen na waren de meeste der honderd comparatisten die naar
Venetie waren gekomen Fransen en Italianen. De Amerikanen waren er
praktisch van uitgesloten zodat Venetie ondanks alles geen zeer gelukkige
start was. Ook was het jammer dat geen enkele lezing werd gewijd aan
Venetie in de Nederlandse literatuur.

Tij dens het congres werd besloten dat Jacques Voisine, hoogleraar in
de Vergelijkende Literatuurstudie aan de Universiteit te Rijsel, voortaan
Marius Francois Guyard, wiens werkkring zich naar Athene had verplaatst,

als Europees secretaris van de I.C.L.A. zou vervangen. Voor ons taalgebied
is dat een gelukkige omstandigheid. Prof. Voisine heeft door zijn verblijf
te Rijsel voortdurend contact met comparatisten uit Nederland en Vlaanderen (dat op de hierna te bespreken congressen van Bordeaux en Rijsel
het Nederlandse element niet ontbrak, is mede aan hem te danken). Nog
gelukkiger omstandigheid was de verkiezing, in de Raad van Assessoren
der I.C.L.A., van Prof. Dr. W.A.P. Smit van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Zo is rechtstreeks contact verzekerd tussen de I.C.L.A. en het Instituut
voor Vergelijkend Literatuuronderzoek van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
De publicatie der Handelingen van het congres te Venetie, een buridel
van ong. 300 blzn., waarin zijn opgenomen de zesendertig lezingen rond
het thema Venise dans la littèrature, wordt tegen het einde van 1957 in
het vooruitzicht gesteld. De uitgave geschiedt met de steun van de Fondazione Georgio Cini te Venetie in haar collectie Civilta Veneziana.
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Te Venetie zelf en nadien tijdens een vergadering van het hoofdbestuur
te Parijs op 22 januari 1956 waaraan ook Prof. Friederich heeft deelgenomen, werden de verdere plannen van de I.C.L.A. geformuleerd. Daaronder
verdienen vermelding :
I. aanwerving van leden in de landen die slechts zwak in de I.C.L.A. vertegenwoordigd zijn (dat zijn vooral Duitsland en Groot-Brittannie).
2. poging tot contactneming met de comparatisten in de U.S.S.R.
3. uitgave van een bulletin, in het bijzonder bedoeld om comparatistisch
nieuws tussen Europa en Amerika uit te wisselen.
4. opstelling van een internationale comparatistische bibliografie. De
bibliografische gegevens zouden geleverd worden door de reeds opgerichte en nog op te richten nationale verenigingen voor vergelijkend
literatuuronderzoek volgens door de I.C.L.A. te verschaffen richtlijnen.
Een bijzondere commissie zal door het hoofdbestuur worden belast met
de uitwerking van het plan. Dit voorstel, uitgaande van Prof. Bataillon
van het College de France, is inmiddels door hem in de Revue de Litterature Comparee (janvier-mars 1956, p. 136-144) gepubliceerd.
5. instelling van een Prijs van de Vergelijkende Letterkunde ter bekroning
van een onuitgegeven werk.
6. verkrijging van prijsverminderingen op comparatistische werken voor
de leden van de I.C.L.A.
7. voorstel van Prof. Friederich : verhoging van de jaarlijkse contributie
van $ 1.50 of 500 Fr. fr. tot $ 3 a $ 4 of 1.000 a 1.200 Fr. fr. Daarin zou
dan een abonnement op Comparative Literature (Oregon) of het Yearbook of Comparative and General Literature (Chapel Hill) of de Revue
de Litterature Comparee (Parijs) begrepen zijn.
8. deelneming aan de organisatie van het VIIde congres van de F.I.L.L.M.
gewijd aan Stil- and Formprobleme in der Literatur, te Heidelberg van
26 tot 30 augustus 1957.
9. versteviging van de banden met de Amerikaanse comparatisten en in
het bijzonder, pogingen om het tweede congres van de I.C.L.A. in
Amerika zelf te organiseren.
Inmiddels is reeds komen vast te staan dat dit tweede congres inderdaad
op het Amerikaanse continent zal worden gehouden. Het zal plaatshebben
van 8 tot 12 september 1958 in de Universiteit van North Carolina, Chapel
Hill, N.C., en het words ingericht door de I.C.L.A. en de Universiteit van
North Carolina, in samenwerking met The American Council of Learned
Societies. Het centraal thema van dit congres is : European-American
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Literary Relations. Daarnaast neemt men zich voor ten minste twee
plenaire vergaderingen te besteden aan methodologische kwesties en aan
het naspeuren van de diverse wegen van benadering en interpretatie der
vergelijkende literatuur. Ook zullen een of meer groepsvergaderingen
worden gewijd aan Emigratieliteratuur en Intereuropese letterkundige
betrekkingen.

De drijvende kracht van dit congres is Prof. Werner P. Friederich, hoogleraar in de Vergelijkende Letterkunde en de Duitse Literatuur aan de
Universiteit van North Carolina en Amerikaans secretaris-generaal van de
I.C.L.A. Al is hij lang niet de enige Amerikaanse comparatist van aanzien,
toch is het vooral aan zijn organisatorisch talent te danken dat de C.L.
studie na de tweede wereldoorlog in de V.S.A. zo'n vlucht heeft genomen.
Hij zorgde voor de oprichting van een C.L. Section in de M.L.A., de
Modern Language Association of America, hij is de welbekende auteur,
samen met Fernand Baldensperger, van de Bibliography of Comparative
Literature en tevens van het Yearbook of Comparative and General Literature dat thans reeds voor de zesde maal is verschenen. Hij bracht eveneens het Amerikaans comparatistisch tijdschrift Comparative Literature
tot stand. Ongetwijfeld zal het a.s. I.C.L.A.-congres onder zijn impuls tot
een succes uitgroeien. Naast hem zijn trouwens alle grote namen op het
gebied van het comparatisme en de moderne literatuurstudie erin betrokken : Albert Chinard (Princeton), Albert Guerard (Stanford), Victor Lange
(Cornell), Helmut A. Hatzfeld (Catholic Univ. of America), Harry T. Levin
(Harvard), Henri M. Peyre (Yale) en Rene Wellek (Yale).
Dank zij reistoelagen van de Ford Foundation wordt reeds thans de
deelneming aan het congres van een officiele Europese delegatie, bestaande uit een veertigtal comparatisten, in het vooruitzicht gesteld. Het zou
bijzonder verheugend zijn indien ten minste twee comparatisten uit het
Nederlandse taalgebied, liefst een Nederlander en een Vlaming, aan het
congres te Chapel Hill niet alleen zouden deelnemen, maar er bovendien
in een paar lezingen de plaats van de Nederlandse literatuur op het
knooppunt der Europese culturen zouden bepalen. P.S. : volgens mededeling van Prof. Voisine (nov. 1957) zouden de Professoren Donkersloot
en W.A.P. Smit naar Chapel Hill gaan.
B. SOCIETE NATIONALE FRANCAISE DE LITTERATURE COMPAREE

Buiten Japan is Frankrijk tot hiertoe het enige land dat een vereniging
voor vergelijkende literatuurstudie rijk is. Zelfs in Amerika bestaat er niet
zulk een zelfstandige vereniging, immers de Amerikaanse comparatisten
beschikken slechts over de Comparative Literature Section van de Modern
Language Association of America. In december 1954, kort na de stichting
van de International Comparative Literature Association, hebben een
aantal Franse comparatisten een Commission nationale francaise de Littd257

nature Cornparèe (later gewijzigd in Societe...") opgericht. Het doel van
de nieuwe vereniging, de eerste filiaal van de I.C.L.A., omschreven zij als
volgt :

1. Travailler au developpement de la litterature comparee en France.
2. Unifier et organiser les efforts des comparatistes francais afin de faciliter leur travail d'enseignement et de recherche.
3. Organiser la participation francaise aux activites comparatistes internationales.
Zij willen dit doel bereiken door o.m. al de inlichtingen betreffende de
vergelijkende literatuurstudie in Frankrijk te centraliseren en aan hun
leden kenbaar te maken, door nauw samen te werken met de Revue de
Littèrature Comparèe ten einde dit tijdschrift zo dienstbaar mogelijk te
maken aan het doel waarvoor het is bestemd en door elk jaar met de
medewerking van een der Franse Universiteiten een congres in te richten.
Hun eerste daad gold het ere-voorzitterschap op te dragen aan Prof.
Jean-Marie Cane, de geestelijke vader van het comparatisme in Frankrijk.
Tot leden van het ere-comite werden gekozen : F. Baldensperger en
J. Sarrailh. Het bestuur werd verder als volgt samengesteld :
Voorzitter : M. Bataillon (administrateur van het College de France)
Ondervoorzitters : H. Roddier (Universiteit van Lyon) ; J. Roos (Universiteit van Straatsburg) ; J. Fabre (Universiteit van Parijs)
Secretaris-Generaal : R. Escarpit (Universiteit van Bordeaux)
Adjunct-secretaris-generaal : J. Voisine (Universiteit van Rijsel)
Schatbewaarder : R. Ternois
Adjunct-schatbewaarder : H. Grange (Universiteit van Parijs).
De zetel van de vereniging werd gevestigd te Parijs, aan hetzelfde adres
als de I.C.L.A., nl. : Institut de Littêratures modernes comparies de la
Facultè des Lettres, 17, rue de la Sorbonne, Paris, 5e. Tijdens een drietal
aldaar gehouden vergaderingen werd o.m. een rapport opgesteld over het
onderwijs van de vergelijkende literatuur in Frankrijk. Dit rapport is
inmiddels reeds verschenen, van de hand van Robert Escarpit, in het
Yearbook of Comparative and General Literature (V (1956), p. 8-12). Er
werd kritiek uitgebracht op de door de UNESCO gepubliceerde statistieken. De cijfers betreffende de vertalingen werden daarin als volkomen
verkeerd bevonden. Ook werd er voorgesteld om de benaming van het
Instituut voor Vergelijkend Literatuuronderzoek aan de Sorbonne te wijzigen. Institut de Littdratures modernes cornpardes wil men vervangen zien
door Institut de Litthature cornparêe, „puisqu'on ne compare pas des
litteratures”.
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De bijzonderste activiteiten van de S.N.F.L.C. zijn haar twee congressen,
het eerste te Bordeaux in 1956, het tweede te Rijsel in 1957.
Premier congres national de littêrature comparêe
Bordeaux, 2, 3 et 4 mars 1956.

Vijftig comparatisten, voor het merendeel professoren, docenten, assistenten en lectoren aan 14 verschillende Franse Universiteiten (Besancon,
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, College de France, Dijon, Lille, Lyon,
Montpellier, Parijs, Poitiers, Rennes, Straatsburg, Toulouse), alsook aan
de Universiteit van de Saar, hebben zich van 2 tot 4 maart 1956 onder het
voorzitterschap van Prof. Bataillon in de Universiteit van Bordeaux gewijd aan het onderzoek van het thema : Litterature gênêrale et histoire
des Iddes.

Het merkwaardige van dit congres was dat het eerste en belangrijkste
referaat — het diepte immers het begrip „histoire des idees" tot op de
bodem uit — werd voorgedragen door een niet-comparatist. Robert
Triomphe, een jong slavist, „maitre de conferences" aan de Universiteit
van Straatsburg, boeide zijn gehoor een uur lang met een meesterlijk pleidooi „pour une discipline autonome, l'histoire des idees". Triomphe, die
gepromoveerd is op een proefschrift over Les idees de Joseph de Maistre,
had op het I.C.L.A.-congres te Venetie, naar aanleiding van zijn lezing over
Joseph de Maistre a Venise, een aantal gedurfde denkbeelden over de
„histoire des idees" gelanceerd en zodoende de Franse comparatisten die
daar naar hem luisterden als het ware het thema voor hun nationaal
congres aan de hand gedaan. Hij werd dan ook uitgenodigd om zijn
programma te Bordeaux te komen ontvouwen.
Robert Triomphe is een Fransman die in het buitenland heeft rondgekeken. Hij heeft ontdekt dat aan de Universiteiten in Amerika, in
Duitsland, in Zweden, in Rusland, zij het onder de benaming history of
ideas, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft, Liirdomshistoria of anderszins, veel dieper wordt ingegaan op de studie van de ideeen die een
individu, een yolk, het mensdom in het algemeen, hebben bewogen en
bewegen, veel dieper dan dat in Frankrijk het geval is. Maar de ideeenhistorici die dat doen, hetzij ze esthetici zijn ofwel wijsgeren, worden door
tweeerlei bekoring belaagd : de bekoring tot abstrahering die erin bestaat
in elke idee categorieen van de menselijke geest te ontdekken , ofwel de
bekoring van het historisme die in alle intellectuele uitingen van een
bepaalde periode de geest van die periode, de „Zeitgeist" wil achterhalen.
Triomphe onderkent zowel de verdiensten als de gevaren van dit snort
onderzoek, in dienst van de literatuurstudie. Hij wil echter verder gaan.
Zijn „science des idees", waarvoor hij bij gebrek aan een betere naam de
term „ideologie" ontleend heeft, zal een autonome wetenschap zijn. Zij
omvat de theorie die hij wil aangeleerd zien op het niveau van de „etudes
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de propedeutique" en bekroond door een „certificat d'ideologie". Pas
daarna gaat de „ideoloog", gewapend met de abstrakte gegevens van het
ideologisch verschijnsel in het algemeen, in het kader van teamwork, gearganiseerd door een onderzoekscentrum, de ideologische feiten in hun
verband van tijd of plaats, naspeuren en ontleden. Zowel voor een „cours
d'ideologie" als voor een „cours d'histoire des idees" heeft Triomphe een
gedetailleerd plan opgesteld. De eerste omvat de studie van de „Diffusion"
(o.m. la parole, l'ecrit, l'image, maisons d'edition, bibliotheques, universites, enz. ; slogans, titres, mots-clefs, enz.), „Terrains" (by. idees de montagnard et d'homme des plaines ; mentalite russe et hiver russe), „Evolution" (by. loi de la transplantation ideologique : role des voyageurs, des
émigrés et des agents de cosmopolitisme). Zijn „cours d'histoire des idees"
bestudeert „les Brands sites ideologiques ou superidees, les idees-ordonnatrices, les idees particulieres".
De doeleinden die Triomphe nastreeft zijn niet minder omvangrijk dan
het door hem ontworpen programma. Hij wil een dam opwerpen tegen
de te gemakkelijke synthese waaraan onze tijd staat blootgesteld en hij
wil een einde maken aan de culturele „mélange-standard" die allerhande
vulgarisaties te slikken geven. Voorts wil hij het begrip „culture", dat in
Frankrijk, vooral in de literatuurstudie, door de ,,technique" werd en
wordt overschaduwd, rehabiliteren. Het is merkwaardig het woord „culture" dat in Frankrijk, zelfs in het Frans, niet zo erg populair is, zo
overvloedig in zijn betoog te horen gebruiken. Er is trouwens iets merkwaardigs in geheel het programma van Triomphe, er zit als het ware een
Duitse lijn in, maar dan een die in Duitsland zelf achterhaald is. Wie
toevallig in 1954 op het congres van de Modern Language Association of
America te New York Prof. Matthijs Jolles uit Chicago een lezing over
The Problem of Evaluation in Recent German Literary Criticism hoorde
houden en de „Geistesgeschichte" door deze geboren Duitser onder de
grond zag stoppen, kreeg zowat de indruk dat de Fransman Triomphe ze
in Bordeaux weer aan het uitgraven was. Toch kon hem geen gebrek aan
patriotische deugd worden verweten. Zijn „ideologie" diende hij „zeitgemasz" aan als een „rearmement intellectuel" voor Frankrijk en er lag
iets van messianisme in de slotwoorden waarmee hij in de muffe, versleten
„Salle des Actes" van de ietwat oubakken Universiteit van Bordeaux de
toeluisterende comparatisten tot fervente ideologen trachtte te bekeren,
ofschoon de stijl ook wel even aan Reader's Digest deed denken : „Le
moment est done venu d'une grande relance ideologique, dont la portee
depasse de loin les reves humanistes de la Renaissance et les tentatives du
XVIIIe siecle pour harmoniser le monde et la nature intelligente de
l'homme. Dans le monde de demain, l'ideologue aidera l'homme a mener
et a bercer son idee, au lieu de se laisser mener — et malmener — par
elle".
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Robert Triomphe mocht zich niet alleen in een grote belangstelling
maar ook in een warme sympathie vanwege de Franse comparatisten verheugen, al vond de ene dat er teveel nadruk op de synthese werd gelegd
en dat de spreker te vlug resultaten wilde bereiken en al zag een andere
geen heil in de „travail d'equipe", een derde juist alleen daarin. Het
gunstig onthaal van dit eerder fantastisch dan realistisch programma dat
de literatuur ver achter zich laat, is begrijpelijker in een kring van Franse
dan by. in een van Amerikaanse comparatisten waar men meer gesteld is
op „litterature pure" en niets anders dan dat.
In de daaropvolgende lezingen werd het congresprogramma enigermate
tot zijn ware proporties herleid. Henri Roddier, professor aan de Universiteit van Lyon, stelde onder de algemene titel Litterature cornparee et
histoire des idees, de „technique" opnieuw in de plaats van de „culture"
door te vragen dat men, alvorens tot ernstig comparatistisch werk over te
gaan, in ploegverband een woordenboek zou opstellen, bevattende een
volledige verzameling van al de terminologieen in de diverse literaturen.
Basil Munteano, hoofdredacteur van de Revue de Litterature Cornparee,
handelde over Litterature generale et histoire des idees. Schematisch ziet
hij de eerste als een „synthese horizontale", de tweede als een „synthese
verticale". Bijzonder belangwekkend zou een Frans-Amerikaans colloquium zijn waarop Prof. Rene Wellek van Yale University uit naam van
het Amerikaans comparatisme, zou antwoorden op het besluit van Munteano. Dat besluit luidde : „Est-ce d'ailleurs bien certain que, ce faisant,
on s'eloigne si fort de la poesie ? Et si, par hasard, mieux que pure
volupte esthetique, la litterature etait connaissance ?"...
Naast deze drie „kernreferaten" waren er nog enkele die, de ene minder,
de andere meer, de verhouding tussen „litterature generale et histoire des
idees" kwamen illustreren :
Mme M. Frandon (Poitiers) : La deploration dans le drame antique et
moderne d'Orient et d'Occident.

Melle Yvonne Batard (Rennes) : L'idee de tolerance chez les humanistes
de la Renaissance.

J. Fabre (Paris) : Mickiewicz et le XVIlle siecle francais.
W. Thys (Lille) : Quelques notes sur la culture neerlandaise a la fin du
XIXe siecle dans ses rapports avec l'etranger.

H.F. Imbert (Montpellier) : Stendhal, Tom Jones et le probleme du
roman.

R. Etiemble (Paris) : De quelques difficultes concernant la transmission
des idees philosophiques entre la Chine et la France au XVIII e siecle.
M. Gravier (Paris) : Opinions politiques et affinites litteraires en Suede de
1790 a 1830.
J.A. Vier : Un essayiste cosmopolite au XIX e siecle, Daniel Stern.
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Mme la Comtesse Jean de Pange (Paris) : Madame de Stael et le livre
De 1'Allemagne.
J. Roos (Strasbourg) : Une application de l'histoire des idees a la litterature comparee.

Deze eerste samenspraak te Bordeaux van alien die in Frankrijk met
het onderwijs van de vergelijkende literatuur belast zijn of er van nabij
kennis mede maken, is een succes geweest. Er heerste in de tamelijk kleine
groep een sfeer van ondernemingsgeest en ook eensgezindheid, ondanks
de diversiteit van meningen en ideeen. Er was voortdurend de spiritualiteit die men tevergeefs buiten de Franse grenzen zou zoeken en ze was
zowel aanwezig in de academische lezingen als op het banket dat onder
het motto „goiltez et comparez" de comparatisten te Saint-Emilion werd
aangeboden. En wat te Bordeaux werd besproken, is niet in de Atlantische
wind uiteengewaaid. In een keurige bundel van 65 blzn. heeft Marcel
Didier de Actes du premier Congres National de Litterature Comparee
uitgegeven.
Deuxieme congres national de litterature comparee
Lille, 30 mai - 2 juin 1957.

Aan dit congres namen een zestigtal comparatisten deel. Het was nog
slechts in naam een „congres national" want er waren zes Belgen, w.o.
Prof. R. Guiette en Prof. R. van Nuffel van de Rijksuniversiteit te Gent,
twee Nederlanders, w.o. Dr. A. van der Lee, Directeur van het Instituut
voor Vergelijkend Literatuuronderzoek te Utrecht, twee Amerikanen en
een aantal buitenlandse lectoren aan Franse Universiteiten. Met opzet
had men uitnodigingen tot buiten de grenzen gestuurd. De S.N.F.L.C. wil,
zolang er in de verscheidene Europese landen nog geen nationale verenigingen zijn opgericht, enigszins als bindmiddel tussen de Europese comparatisten optreden en hun gelegenheid geven, tussen de I.C.L.A.-congressen
in, met elkaar in contact te blijven. Ter gelegenheid van de Journees de
Lille 1957 had zij Rijsel als verzamelplaats voorgesteld en tevens een thema
gekozen dat in dit randgebied tot levendige uiteenzettingen kon leiden.
Het luidde : Les Flandres dans les mouvements romantique et symboliste.

Vooraf werden onder de titel Methodologie de la litterature cornparee
enige referaten van algemene theoretische inhoud samengebracht waarin
het gespreksthema van Bordeaux werd voortgezet. Jean Gillet van de
Sorbonne sprak over Cosmopolitisme et litterature cornparee. Louis Trenard van de Universiteit te Rijsel handelde over De la methode en histoire
sociale des idees, een thema dat veel, behalve de gloed en de overredingskracht, met de ideeen van Triomphe gemeen had. Hier werd echter weer
sterk de nadruk gelegd op de „technique". Hier moesten de doeleinden
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(depeindre les mceurs des groupes populaires, l'esprit de l'homme moyen,
la refraction des idees, les moyens de transmission) bereikt worden langs
zeer moeilijk begaanbare paden zoals het onderzoek van „la chanson, les
spectacles populaires, les archives hospitalieres, les archives des monts de
piete, les registres paroissiaux, le chiffre du tirage des livres (reeds in
Bordeaux ter sprake gebracht doch afgewezen als onbereikbaar wegens
het beroepsgeheim der uitgevers), les editions clandestines, les comptes
rendus des societes savantes, le colportage", enz., enz. Dat alles moet de
socioloog (deze term wordt wel niet gebruikt maar hier is nauwelijks
meer sprake van een literatuurhistoricus al wordt de comparatist bijzondere geschiktheid tot het beoefenen van deze discipline toegemeten), dit
alles moet de socioloog ondermeer toelaten „de reconstituer une culture"
en daarmee staat de referent toch een heel eind van de „rearmement
intellectuel" die Triomphe op het oog had. In zijn Problemes et methodes
de civilisation cornparèe ontleedde Guy Michaud, de eminente kenner
van het symbolisme en professor aan de Universiteit van de Saar, nauwkeurig de inhoud der begrippen „civilisation" („la civilisation" tegenover
„une civilisation") en „culture" en beschreef de nieuwe methodes van
sociologisch literatuuronderzoek en vergelijkende cultuurwetenschap die
aan de Universiteit van de Saar worden toegepast. Tot deze algemene
referaten, al werd ze op de slotvergadering voorgedragen, kan ook de
lezing van Prof. Guiette worden gerekend over Poetes symbolistes et
langue poètique. Zijn fijn gestileerd betoog dat door de vergadering zeer
werd genoten, kwam ongeveer hierop neer dat MaHarm& Elskamp, Maeterlinck, Verhaeren en andere symbolistische dichters alien de noodzakelijkheid hadden gevoeld om een eigen dichterlijk taalinstrument te
scheppen, Mallarme echter de enige was die in die poging min of meer
was geslaagd, de anderen slechts oppervlakkig en kunstmatig hadden
ontleend bij hem of bij andere bronnen zoals Oudfrans, modern jargon
of volksliederen.
Het eigenlijke thema van het congres kon „een Vlaams neerlandicus
op den uitkijk" de hoop geven zijn literatuur op een Frans comparatistencongres behandeld te zien maar die hoop hield geen rekening met de
ons steeds verrassende Franse terminologie in dezen. Voor de Franse literatuur hoeven „les Flandres" helemaal niet buiten de Franse staatsgrenzen
te liggen. Daaraan werden de congressisten ten overvloede herinnerd, eerst
toen zij in de Raadszaal van het Rijselse stadhuis waar zij werden ontvangen, de Vlaamse Leeuw, het wapen van Rijsel, door Franse Lelies
geflankeerd zagen, nadien, toen de excursie ter illustratie van het congresthema, niet naar de nabijgelegen Vlaamse Ardennen, Brugge of het Leieland ging doch beperkt bleef tot „Les Flandres francaises" (Cassel, Quadypre en Bergues). Bedoelt men „les Flandres" wel buiten de staatsgrenzen, dan hoeven ze nog helemaal geen ander taalcomplex aan te duiden
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zolang er niet expliciet over „les Flandres flamingantes" is gesproken. „Les
Flandres", dat is Georges Rodenbach, Verhaeren, Maeterlinck op de voorgrond en „Bruges la morte", Leiemeanders en „la plaine flamande" als
decor. Eens dat men dit weet, dan is er geen reden voor misverstand of
gevoeligheden en heeft men niets dan lof voor de scherpzinnigheid waarmee Prof. Jacques Henry Bornecque van de Universiteit te Caen Van
Lerberghe et Verhaeren prdcurseurs behandelt, Mme Ida-Marie Frandon
van de Universiteit te Poitiers Rodenbach poete et juge de la poesie,
Jose Corrales van de Universiteit te Rijsel Une amitiê Mconde : Verhaeren
et Dario de Regoyos en Dimitrie Stremooukhoff van de Universiteit te
Aix-Marseille Verhaeren en Russie. Bijzondere lof verdiende zelfs Jean
Fabre van de Sorbonne met zijn Girard de Nerval et les Flandres. Naar
hem te luisteren is een genot. Het onderwerp van zijn betoog doet er
daarbij minder toe, al blijkt dadelijk dat Nervals werk en zijn persoonlijkheid hem op een bijzondere wijze in hun macht hebben. Wat hij zegt,
zegt hij op een schijnbaar ordeloze manier zo, dat het de luisteraar de
kern doet begrijpen en vandaar uit ook meteen al de omringende problemen.
Bleven in al deze referaten de namen van Conscience, Jan Frans Willems, Gezelle, Streuvels, Vermeylen, Van Langendonck en geheel de
„Flandre flamingante" ongenoemd, dat was begrijpelijk binnen het verband der Franstalige literatuur. Het was echter jammer dat de Belgische
congressisten die zelf een referaat voordroegen, op geen enkel ogenblik
vanuit de Vlaamse literatuur- en cultuurgemeenschap spraken. Dit had
gekund in het raam van het ruime thema Les Flandres dans
Zij waren echter geen van

les mouve-

alien neerlandici. Albert Kies uit Brussel beschreef de Image de la Flandre chez
quelques êcrivains belges de l'epoque symboliste, Prof. Van Nuffel sprak
over Van Lerberghe devant le Symbolisme francais, Prof. R. Mortier van
de Vrije Universiteit te Brussel had Bruges dans l'ceuvre de Camille Lemonnier tot thema gekozen en Henry Th. Deschamps van de Rijksuniversiteit te Luik behandelde La France de Juillet et le mouvement flamand.
Hier werd voor het eerst de Nederlandstalige literatuur van Vlaanderen
aangeraakt en in het kort de Vlaamse beweging na 1830 geschetst, echter
in hoofdzaak om de Franse vijandigheid ertegen te kunnen verklaren.
Franse publicaties (Le Temple, 1840: „La langue flamande est une tour
de Babel"), het oordeel van de diplomatie („Le mouvement flamand
compromet 1'unit6 de la Belgique") worden aangehaald maar kunnen niet
verhinderen dat de „Vlaamse neerlandicus op den uitkijk" en met hem
zeer zeker oak de Nederlandse congressisten het jammer vinden dat in dit
referaat een beeld wordt opgehangen, dat wellicht op zichzelf onvervalst
is doch dat door geen enkel ander, van de hand van een Vlaams academicus, wordt vervolledigd. Zo was de eindindruk bij de onvoorbereide, op

ments romantique et symboliste.
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dit punt totaal onkundige Fransen die ook onbewogen bleven toen in een
curieus „qui pro quo" Georges en Albrecht Rodenbach door elkaar werden gehaspeld, er een van „arm Vlaanderen", armer dan het wellicht
ooit is geweest, dezelfde die zij krijgen bij de lectuur van gesprekken
tussen Vlaamse volkslieden, weergegeven door Verhaeren en Maeterlinck en geheel kunstmatig, zoals Albert Kies in zijn lezing aantoonde.
Het enige referaat dat vanuit Nederlandstalig gebied de Vlaamse literatuur en cultuur poogde te overzien in de door het thema omschreven
perioden, was dat van Dr. D. de Graaf uit Goes die sprak over L'ambiance
de „Van Nu en Straks". Hij had echter niet voldoende met zijn Frans
gehoor rekening gehouden zodat men tijdens en na zijn lezing links en
rechts en over de tafel heen hoorde fluisteren „Qu'est-ce que c'est que
Van Nu en Straks?", waardoor er veel van zijn betoog verloren ging.
Deed het eerste congres te Bordeaux al dadelijk bij de vertegenwoordiger uit het Nederlandse taalgebied de gedachte opkomen dat wij, verre
van zulk een congres te kunnen houden, niet eens een vereniging (liefst
een voor Nederland en Vlaanderen samen) voor Vergelijkende Literatuurstudie rijk zijn, de lessen getrokken uit dit tweede congres (alsook die
gehaald uit het I.C.L.A.-congres te Venetic), doen ons de noodzaak van
onderling contact nog meer ervaren. Er zou geen sprake geweest zijn van
lezingen buiten Vlaanderen, over Vlaanderen, zonder Vlaanderen (en hier
bedoelen wij dit alles in de strikt literaire zin) zoals dat in Rijsel is
geschied, indien de Nederlandstalige comparatisten vooraf hadden afgesproken, wie het Nederlandse taalgebied op dit congres zou vertegenwoordigen. Hier was een gelegenheid voor Nederlandstalige, inzonderheid
Vlaamse literatuurhistorici, een die zich niet elk jaar voordoet, om in
comparatistisch verband hun literatuur in Frankrijk te doen kennen. Wij
hebben wel het Utrechts Instituut voor Vergelijkend Literatuuronderzoek
en dat is al zeer veel, maar tot inter-universitair contact en samenwerking
is het nog niet gekomen. Het is tijd dat dit gebeurt. Met het oog op onze
vertegenwoordiging op de congressen van de I.C.L.A. en de S.N.F.L.C.,
met het oog ook op onze plaats in de internationale comparatistische
bibliografie, maar vooral ook ter vervolmaking en coOrdinatie van ons
eigen onderwijs en onderzoek dringt ver-eniging zich op.
Berchem-Antwerpen

WALTER THYS
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IN MARGINE
EEN EIGENHANDIG VONDEL-MANUSCRIPT TE TRONDHEIM

In de gedrukte catalogus (Kopenhagen 1808) van de bibliotheek van
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, de oudste academie van
Noorwegen, leest men onder „Manuscript i Qvart" N o 124 het volgende :
„I. van Vondel Afscheit van de Koniginne te Dannemark Sophia Amalia
vom haer Gemal Konige Frederick de derde. It. Ej. op de Afbilldinge van
Herrn Christian Chron-Prins te Dennemark en Norwegen, afgeschildert
door Karel van Mandern. It. Ej. op de Afbilldinge van Eryck Seesteed,
door Karel van Mandern geschildert".
De vele germanismen van deze tekst moet men aan de samensteller van
de catalogus toeschrijven, daar het handschrift bij nader onderzoek inderdaad een echt en eigenhandig Vondel-manuscript blijkt te zijn, met drie
gedichten uit de bundel „De Parnas aen de Belt. Verscheidene Dichten in
Denemerck gedicht".
Het handschrift bevat zeven beschreven bladzijden, waarvan de eerste
vijf door het lange gedicht aan de Deens-Noorse koningin Sofia Amalia
in beslag worden genomen. Daar het handschrift in de WB-uitgave van
Vondels werken niet vermeld is, wordt verondersteld dat het totnutoe de
Vondel-filologie onbekend is geweest. In een voetnoot van mijn studie
” Vondel og Danmark-Norge" (Edda, jaargang 1954 blz. 287) heb ik het
handschrift voor het eerst vermeld, en ik heb het Vondel-Museum te
Amsterdam een fotokopie van het handschrift bezorgd.
Bij een vergelijking van het handschrift met de bekende tekst in „De
Parnas aen de Belt", volgens de tekst in de oudste druk van 1657, weergegeven in de WB-uitgave b. VIII, blz. 612/17, blijken niet vele varianten
voor te komen. De meeste varianten blijven tot het gebied van orthografie (Vondel schrijft bijv. nooit -ij- maar altijd -y-), typografie en interpunctie beperkt. Zo leest men bijv. in „Afscheit" v. 4 zoon in plaats van
Zoon, in v. 10 vindt men een komma zowel voor als na de woorden in het
oogh, en in v. 11 leest men smert i.p.v. smart. Komma's vindt men ook na
het woord ziel in v. 48 en na Och in v. 99. Na vall' in v. 79 heeft het
handschrift een dubbele punt. Na out in v. 66 is er daarentegen geen
komma.
De belangrijkste variant van het handschrift vindt men in een nieuwe
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lezing in dit gedicht. In de verzen 65-67, waar er sprake is van de Zweedse
koning Gustav Adolf, leest men namelijk :
Gij storf in't velt : de naem
Blyft leven op de tong
Van d'uitgebreide Faem,

In de gedrukte tekst leest men in v. 66 : Blijft eeuwig op de tong. Men
moet zich afvragen waarom Vondel het woord leven in eeuwig heeft
veranderd v6Or hij het gedicht in Amsterdam liet drukken. Van een
verbetering kan men hier wel nauwelijks spreken.
Het tweede gedicht in het handschrift geeft een variant in de titel, die
in zijn geheel luidt : „Op d'afbeeldinge van den doorluchtighsten Vorst
en Heere, CHRISTIAEN, Gekoren Prins te Denemarck en Noorwegen Sicc.
Geschildert door Karel van Mander, Hofschilder van zyne Majesteit".
In de tekst is het woord erfgenaem in v. 2 met geen hoofdletter geschreven, en in v. 4 staat getrouzv waar de gedrukte uitgave getrou heeft. Na
geboren in v. 3 is er een komma eveneens na bevolen in v. 5, waar men
in gedrukte tekst een kommapunt vindt.
In het derde en laatste gedicht van het handschrift, „Op d'afbeeldinge
van den edelen en gestrengen Heere ERYCK SEESTEED. Door Karel
van Mander geschildert.", staat in v. 3 beelt i.p.v. beeldt. In v. 4 leest men
raetstyl, maar hier zal wel de schrijfwijze -aa- in de WB-uitgave een drukfout zijn. Na steden in v. 5 is er geen komma, en na nam in v. 8 is er een
punt i.p.v. een komma.
Men moet veronderstellen dat Vondel dit handschrift in Kopenhagen
heeft nagelaten. Misschien heeft hij het aan Karel van Mander gegeven,
of aan de minister Erik Sehested, aan wie hij misschien hulp kan hebben
gevraagd met de hoop een goed resultaat te bereiken in de onderhandelingen met zijn Deense debiteuren. Men zal hier wel moeilijk verder dan

tot gissingen kunnen komen. Het is ook mogelijk dat het handschrift in
het bezit van de koninklijke familie is geweest. Dat was ook mijn eerste
gedachte, en ik heb daarom in de vermelde voetnoot in „Edda" de mogelijkheid aangestipt, dat het handschrift in bezit van de Trondheimse
academiebibliotheek via een lid van de koninklijke familie was gekomen.
De academie had vroeger geregeld een koninklijke prins als officiele
preses. Deze theorie is echter niet juist. In de bibliotheek te Trondheim
weet men met zekerheid dat het handschrift in het bezit is geweest van
Benjamin Dass (1706-75). Deze man was een van de grootste Noorse humanisten in de I8de eeuw en was in de jaren 1734-51 rector aan het gymnasium te Trondheim. Hij leefde uiterst zuinig om boeken en handschriften
te kunnen kopen. Toen hij in 1751 afscheid nam als rector om zich geheel
aan zijn studies te kunnen wijden, werd hij opgevolgd door zijn leerling
Gerhard Schoning (1722-80), de eerste Noorse wetenschappelijke historicus
en een van de stichters van Det Kongelige Norske Videnshabers Selskab
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(1760). Benjamin Dass verhuisde later, in 1753, naar Denemarken, waar
hij in 1775 overleden is. In zijn testament heeft hij Schnning het Scandinavische gedeelte van zijn grote boekenverzameling en alle handschriften
geschonken, die na de dood van Schoning in 1780 in de bibliotheek van
de Trondheimse academie terecht zijn gekomen. Wanneer het handschrift
in het bezit van Benjamin Dass is gekomen, weet men niet. Waarschijnlijk
zal hij het in Kopenhagen hebben gekocht. Hij kan het dan reeds in zijn
studietijd aan de universiteit to Kopenhagen in de jaren 1726-34 gevonden
hebben of in de jaren 1753-75 toen hij weer in Denemarken woonde. De
huidige signatuur van het handschrift is qMS 124.
Oslo
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P. NOORDELOOS, Sint Antonius de Grote in de literatuur. Annalen van het
Thijmgenootschap, 44 ste jg., afl. 3, dec. 1956, 294-317.
D. DE PAULA, De priesterfiguur in de hedendaagse literatuur. Boekengids,
34ste jg., 8, okt. 1956, 337-40.
J. DE REST, bespreking van : V. Errante, Il mito di Faust ; 1951-52. I.M.,
Buenos Ayres, juni 1955.
J. VEULEMANS, Sociale letterkunde. De Gids op maatschappelijk Gebied,
47ste jg., 11, nov. 1956, 1088-97.

K. JONCKHEERE,

POETIEK
J.M.M. ALER,

De sluier der poezie ; [inaugurale] rede. Groningen, J.B.

Wolters, 1956, 24 pp.
and science. Journal Aesth. art Criticism, 14, 1955-56,
445-52.
J. DAISNE [M. Thiery], Versleer in vogelvlucht ; anti-experimentele les.
Persoon en Gemeenschap, 10 d. jg., 8, mei 1956, 350-54.
S. FISHMAN, Meaning and structure in poetry. Journal Aesth. Art Criticism,
14, 1955-56, 453-61.
H. FRIEDRICH, Die Struktur der modernen Lyrik ; von Baudelaire bis zur
Gegenwart. Hamburg, Rowohlt, 1956. 214 pp. = Rowohlts Deutsche Encyclopedia.
G. GOSSAERT [F.C. Gerretson], De vrijheid van de dichter. De Gids, 119de
jg., 5, mei 1956, 332-37.
B. VON HEISELER, Der Dichter als TrOster, Betrachtungen zur dichterischen
Aufgabe in dieser Zeit. Berlin, Lettner Verlag, 1956, 130 pp.
K. JONCKHEERE en E. VAN RUYSBEEK, Poezie en experiment ; dialoog in

W.E. ARNETT, Poetry
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briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst. Antwerpen, Ontwikkeling,

1956, 105 pp. = NVT-reeks, [6].
w. KILLY, Wandlungen des lyrischen Bildes. Gottingen, Vandenhoeck 8c
Ruprecht, 1956, 120 pp. = Kleine Vandenhoeckreihe, 22-23.
KRIEGER, The new apologists for poetry. Minneapolis, The University
of Minnesota Press, 1956, 225 pp.
J. MAASS, Die Geheimwissenschaft der Literatur ; acht Vorlesungen zur
Anregung einer Asthetik des Dichterischen [2de druk]. Munchen, Kurt
Desch, 1955, 163 pp.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN,

Dichterland ; inleiding tot het genieten van poezie.

9de druk. Assen, Van Gorcum Sc Co, 172 pp.
Das Gedicht ; fiber die Natur des Dichterischen und der dichterischen Formen ; Betrachtungen fiir Lehrende und Lesende. Dusseldorf,

R.N. MAIER,

Padagog. Vert. Schwann, 1956, 167 pp.
J. VAN MECHELEN [Johan de Wit], Het woord in de poezie. Gent, [eigen
beheer], 1956, 8 pp. - Poeziereeks De Hoorn, 14.
J. PFEIFFER, Uber das Dichterische und den Dichter. Hamburg, R. Meiner,
1956, 186 pp.
P. RODENKO, De techniek van het sleutelgat. Maatstaf, 3 de jg., 11, feb. 1956,
871-79.
ID., Is poezie een literair genre ? Maatstaf, 3de ig 12, maart 1956, 928-38.
B. SCHIERBEEK, Het materiaal van de dichter. Podium, ll de jg., 4, juli-aug.
1956, 235-44.
N.P. STALLKNECHT, On poetry and geometric truth. Kenyon Review, 18,
1956, 1-20.
K. SVOBODA, Sur la fonction de la poèsie. Rev. Esth., 8, 1955, 234-58.
B. WOLKEN, Over de verstaanbaarheid van de dichter. Roeping, 31 Ste jg.,
9, jan. 1956, 552-58.
STILISTIEK
F. HELLENS [F. Van Ermeghem], Style et caractere ; essai critique. Bruxelles,
La Renaissance du Livre, 1956.
W. KRAMER,

Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst.

4de herz. en verm. dr. Groningen, J.B. Wolters, 1956, 246 pp.
F.I. J. VAN RENSBURG, Stilistiek en taalwetenschap. TVL, 6de jg., 2, juni 1956,
19-28.
DIDAKTIEK
F. BLAETTNER, Die

Dichtung in Unterricht und Wissenschaft. Wiirzburg,

Werkbund-Verl., 1956, 3 pp. = Weltbild und Erziehung, 17.
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G. VERBEKE, J. AERTS, E. JANSSEN, Literatuuronderwijs en humaniora. Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, 1956, 53 pp. = Kath. Vl. Hoogeschooluitbreiding. Jaarg. L, 5, verhandeling 448.
Poetry and children ; prepared by the Central Committee of the teaching
of English in the East and West Ridings of Yorkshire. London, Methuen,
1956, 83 pp.

WERELDLITERATUUR
La formation des litteratures nationales. In : Hi3toire des
litteratures. II. Litteratures occidentales ; publ. sous la dir. de Raymond
Quenau. Paris, N.R.F., 1956, 1-29. = Encyclopedie de la Pleiade.
J.M. COHEN, A history of western literature. Harmondsworth, Penguin
Books Ltd, 1956, 379 pp.
R.R. BEZZOLA,

F.W. VAN HEERIKHUIZEN, Gestalte der tijden ; de wereldletterkunde in
hoof dtrekken. II. De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden). Leiden,

A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij n.v., 1956, 431 pp.
De horizon van de schrijftafel ; aspecten van de Westerse letterkunde.

[Door Olive Renier, Adriaan van der Veen, Jan Aler e.a.], Amsterdam,
Elsevier, 1956, 120 pp.
Overzicht der Nederlandse, Franse Duitse en Engelse literatuurgeschiedenis ; door samenwerkende leraren van het Praesidiumsgymnasium to

Groningen. 3 de druk. Groningen J.B. Wolters, 1955 [1956], 9 pp.
V.L. SAULNIER, L'esprit de la Renaissance europeenne. In : Histoire des
litterature. II. Litterature occidentales ; publ. sous la dir. de Raymond
Quenau. Paris, N.R.F., 1956, 60-86. - Encyclopedie de la Pleiade.
J. ROUSSET, Le Baroque. Ibid., 87-110.
VERGELIJKENDE LITERATUURGESCHIEDENIS
M. BATAILLON, Pour une bibliographie internationale de la litterature
comparee. RLC, 30 ete jg., 1, jan.-maart 1956, 136-44.
M. BEMOL, Litterature cornparee et psychologie [Over : W. Dilthey, Die
grosze Phantasiedichtung...] Ann. Univ. Saraviensis, 1955, 4, 107-11.
J.C. BRANDT-CORSTIUS, Een tegenstelling inzake het vergelijkend literatuuronderzoek. LT, 179, apr. 1955, 132-36.
W.P. FRIEDERICH en D.H. MALONE, Outline of comparative literature from
Dante to Eugene O'Neill. Geneve, L. Droz, 1956.
W. GOBBERS, Hoe ver staan zvij met het komparatisme? WT, 16de jg., jan.
1956, kol. 11-19.
D.A. DE GRAAF, Een frans symbolist [Gustave Kahn] bezocht de tuin van
Nederland ; over een „Walcheren-nummer" van de „Revue Blanche".

Zeeuws ts, 6de jg., 6, 1956, 161-67.
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M. DE GREVE, Rabelais au pays de Brueghel ; reflexions sur la popularite
de Rabelais dans les Pays Bas au XVI e S. BHR, XVII, 1955, 154-87.
Deutsch-niederliindische Zusammenhiinge im Groninger
Liederbuch. Rhein.-westal. Zschr. fur Volkskunde, 3 de jg., 1-2, 1956.
E. KLUSEN, Deutsch-niederldndischer Gemeinbesitz im niederrheinischen
Volkslied. Rhein.-westfal. Zschr. fur Volkskunde, 3 de jg., 1-2, 1956.

T J.W.R. DE HAAN,

P. MOREAU,

Brunetiere professeur de „Litterature Comparee". RLC,

30ste

jg., 1, jan.-maart 1956, 64-85.
R.M. RILKE, Brieven aan en over schrijvers uit de Lage Landen ; ingel.,
vert. en toegelicht door Leo Simoens. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1956. XIV + 33 pp. = Klassieke Galerij, 118.
D. SCHEFFENER, Heine in Nederland. LT, 185, juni 1956, 318-25.
L. STUNS, Verhaeren en zijn betrekkingen
V1G, 4084 jg., 2, feb. 1956, 88-93.

tot de Nederlandse letterkunde.

NEDERLANDSE LETTERKUNDE
OVERZICHTEN

Letterkunde ; uitgeg. in opdracht van het Ministerie van
O.K.W. Amsterdam, Contact, 1956, 96 pp. - Hedendaagse Nederlandse
Kunst.
ID., La litterature. Ibid., id.
ID., Literatura ; trad. del neerl. por F.M. Lorda. Ibid., id.
ID., Literature ; transl. by Max Schuchart Ibid., id.

P.H. DUBOIS,

D.TH. ENKLAAR,

Lezende in buurmans hof ; literair-historische opstellen.

Zwolle, W.E. J. Tjeenk Willink, 1956, 110 pp. - Zwolse reeks van taal- en
letterkundige studies, 3. (Bespr. C.C. De Bruin, NTg, 49 ste jg., 5de afl., 1956,
276-77).
J . J . GIELEN, Belangrijke letterkundige werken ; leidraad bij de studie der
Nederlandse literatuur ; met bloemlezing. 6de druk. 2. Renaissance en romantiek met medewerking van P.A. Eggermont. Purmerend, Muusses,
1956, 188 pp.
A.A. KEERSMAEKERS, Die

siidniederliindische Literatur von 1870 bis zur
Gegenwart. Mitteilungen vom Institut far Auslandbeziehungen [Stutt-

gart], 6de jg., 7, sept.-dec. 1956, 272-75.
G. KNUVELDER, Inleiding tot de Nederlandse letterkunde ; Schets van de
geschiedenis. 16de druk. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1956, 247 pp.
ID.,

Id., Bloemlezing. 1 1 de druk. Ibid., id., 384 pp. 13 de druk. Id., 336 pp.

Poetisch handspiegeltje ; 10 gedichten van Constantijn Huygens, Jan Luyken, Prosper van Langendonck, Willem Elsschot, Richard
Minne, Paul van Ostaijen, Marnix Gijsen, Maurice Gilliams, P.G. Buckinx

R.F. LISSENS,
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en Heinrich Heine, doorgelicht en gecommenteerd. Brussel, Elsevier, 1956,

40 pp.
R.F. LISSENS en J.C. BRANDT CORSTIUS, Litthature nèerlandaise. In : Histoire
des litteratures. II. Litteratures occidentales ; publ. sous la dir. de Raymond
Quenau. Paris, N.R.F., 1956, 1104-1145. - Encyclopedie de la Pleiade.
Nederlands literatuurboek [o. red. van J.C. Brandt Corstius, C.C. De Bruin
en K. Meeuwesse]. 1. De Middeleeuwen [door C.C. De Bruin] ; Renaissance en Barok [door H.W. Van Tricht] ; Verlichting en Romantiek [door
J.C. Brandt Corstius]. [Met medew. van C.W.H. Lindenburg : aanwijzingen
voor muziek en L. J. J. Olivier : aanwijzingen voor toneel].
P. OOMES, Compendium
6de druk. Purmerend, J.

van de geschiedenis der Nederlandse letterkunde.
Muusses, 1956, 77 pp.

M. RUTTEN, De

Nederlandse literatuurgeschiedenis sedert 1945 (periode 1880
tot heden. SpL, 1 ete jg., 1, okt. 1956, 71-85.

SPREIDING
J. VAN DAM, Der Einflusz der niederliindischen Literatur auf die deutsche.
In : Deutsche Philologie im Aufriss. III. Berlin, Schmidt.
H. FUERSTNER, Der Einflusz der niederliindischen Literatur auf die deutssche. Mitteilungen vom Institut fur Auslandbeziehungen (Stuttgart), 6de
jg., mei-juni 1956, 150-51.
M. HANOT, Het „fliimisches Lektorat" te Bonn. WT, 16 de jg., okt. 1956,
331-39.
G. HERMANOWSKI, Die fliimische Literatur in deutscher Ubersetzung. Mitteilungen vom Institut fur Auslandsbeziehungen (Stuttgart), 6 de jg., 7, sept.dec. 1956, 276-78.
J. ROELAND VERMEER, Propaganda voor de Nederlandse letterkunde
buitenland. Kultuurleven, 23ste jg., 7 aug.-sept. 1956, 527-29.

in het

G. SCHMOOK, Verspreiding

van Belgische literatuur in Joegoslavische Bibliotheken. VMA, maart-apr. 1956, 145-61.
M. VALKHOFF, Echange nêerlando-romans en France et dans la pèninsule
Ibèrique. Rev. da Faculdade de Letras Lissabon, XXI, 1, 1955.

PLAATSELIJKE LETTERKUNDE
H. KAPTEI JNS,

De streekroman in Noord-Brabant. Brab., 5de j g 11, nov.

1956, 257-64.
A. KEERSMAEKERS, Letterkundig leven
Ryen, 6 de jg., afl. 2, 1956, 73-86.

te Lier in de

17de

eeuw. 't Land van

[G.A. DE KOK], Geen dierder plek voor ons op aard... ; een beschouwing over
een Zeeuwse belijdenis. [Zeeuws volkslied]. Zeeuws ts., 6de jg., 3/4, 1956,
115-22.
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E. REYNAERT, De

letterkunde to Roeselare ; overzicht met bloemlezing.

Eigen beheer, 1956, 159 pp.
w. ROUKENS, Frans Schleiden als limburgs streekletterkundige (vervolg).
Veldeke, 31 Ste jg., 17, mei 1956.
[L. J. VANDERAA], Le message cosmique du terroir flamand. Notre Flandre,
4 de ser., 4, 1956, 19-23. (Bespr. van : V. Celen, Schets van de ontwikkeling
der moderne poezie ; 1955)
NAAR PERIODEN
MIDDELEEUWEN
ALGEMENE STUDIES
D. BRETT EVANS,

Gibt es eine helisch-ritterliche Dramatik im Mittelalter ?

ZDP, LXXV, 1956, 48-56.
joyaux de la litt grature flamande du moyen dge, prêsentós
et traduits. 2e ed. Bruxelles, Les Editions Lumiêre, [1955] ; 248 pp.

F. CLOSSET, Les

J. VAN MIERLO, Middelnederlandse letteren. DWB, 3, maart-apr. 1956,
157-63.
Het Middeleeuws Latijn als substraat van Westeuropese
cultuur ; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het vulgair, oud-christelijk, laat en middeleeuws
Latijn aan de Universiteit van Amsterdam, op maandag 30 januari 1956.
CHR. MOHRMANN,

Utrecht, Het Spectrum, 1956. 29 pp.
J. j. GIELEN, Belangrijke letterkundige werken ; leidraad bij de studie der
Nederlandse literatuur ; met bloemlezing. I. Middeleeuwen en vroeg-renaissance. 6de druk. Purmerend, J. Muusses, 1956. 129 pp.
H.A. GUERBER, Mythen en legenden uit de middeleeuwen ; haar oorsprong
en invloed op letterkunde en kunst. 8ste druk. Zutphen, W.J. Thieme, 1956.

XV + 404 pp.
w. LAMPEN, Franciscaanse handschriften in Nederland. I. BGPMN, XIX,
1955, 66-87.
W.B. LOCKWOOD, Mirakelen van Sinte Barbara in middelnederlandse handschrif ten. OGE, dl. XXX, afl. 4, dec. 1956, 376-87.

J. NOTERMANS, Marginalia bij de abele spelen. LT, 184, apr. 1956, 153-56.
Id., id., Ibid., 185, juni 1956, 308-10.
E. SLOOTS, Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen. BGPMN,
XI, 1955, 44-56.
E. VERWI JS, Bloemlezing uit de middelnederlandse dichtkunst ; herzien door
Dr. C.C. De Bruin. I. Tijd tot Li= 1300; voorhoofse epiek, hoofse epiek,
dierenepos, Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1956. IX + 286 pp.
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BIJZONDERE STUDIES EN TEKSTUITGAVEN

gedichten van Rudolf van Sint-Truiden. Het
Oude Land van Loon, 11 de jg., 1956, 47-60.
J. en F. VAN BELLINGHEN, Afkomst, leven en werken van Thomas Van
Bellinghen, alias van Cantimprè, 1187-1263. Lembeek, Drukk. Adant, 1955.
E. DE BOCK, Colijn van Rijssele, de schepper van de zinnekens? SpL, late
jg., 1, okt. 1956, 18-32.
B. DE BOER, De sou ter van Alanus de Rupe ; tweede deel. OGE, dl. XXX,
afl. 2, mei 1956, 156-90.
P.C. BOEREN, Wederom nieuws over Jan van Stijevoort? TNTL, dl.
LXXIV, afl. 1, 1956, 17-19.
J. DESCHAMPS, De Limburgse Aiolfragmenten. SpL, l ste jg., 1, okt. 1956, 1-17.
J.H. AERTS, Onuitgegeven

Brusselse dichters. 2 e reeks. Blomardine, Jan van Ruusbroec, Jan van Leeuwen. Brussel, Simon Stevin, 1956. 159 pp. (Bespr.

W. VAN EEGHEM,

W.H. Beuken, NTg, 49 ste jg., 6, 1956, 342).
ID., Brusselse

dichters, XIX, 1. Colijn Caillieu ; ca 1430 - ca 1485. Brusselse

Post, 6de jg., 15, feb. 1956, 2.
ID.,

Id. ; XIX, 2. Colijn Caillieu ; ca 1430 - ca 1485. Ibid., 3, 15 maart

1956, 2.
XIX, 3, Id. ; Ibid., 4, 15 apr. 1956, 2.
ID., Id., XX. De dichters van de Corenblornme (ca 1477). Ibid., 5, 15 mei

ID., Id.,

1956, 2.
ID.,

Id., XXI, 1, Colyn van Risele (ca 1450 - ca 1500). Ibid., 6, 15 juni

1956, 2.
ID., Id.,

XXI, 2, Id., Ibid., 7, 15 juli 1956, 2.

ID., Id.,

XXI, 3, Id., Ibid., 8, 15 aug. 1956, 2.

ID., Id.,

XXI, 4, Id., Ibid., 9, 15 sept. 1956, 2.

ID., Id.,

XXI, 5, Id., Ibid., 10, 15 okt. 1956, 2.

ID., Id.,

XXI, 6, Id., Ibid., 11, 15 nov. 1956, 2.

Esm,oreit ; met aantekeningen van Dr. G. Stellinga ; 2de druk. 's-Hertogen-

bosch, L.C.G. Malmberg, ' 1956. 44 pp. - Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek.
R. GASPAR, Van fiere Marienette. NTg, 49 ste jg., P e afl., 1956, 40.
Ridderschap en ridderwijding in „Hughe van Tabaryen"
en de „Roman van Limborch". NTg, 49 ste jg., 3, 1956, 157-63.

W.E. HEGMAN,

H. KUHN, Parzival ; ein Versuch fiber Mythos, Glaube and Dichtung im
Mittelalter. DVjs, 30 ste jg., 1956, 2/3, 161-200.
P. MINDERAA, De cornpositie van Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen.
NTg, 49ste jg., 1 st. afl., 1956, 10-14. Id., Ibid., 2de afl., 65-72.
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J. NOTERMANS, Lanseloot van Denemarken ; ontleding en commentaar.
Handelingen [van de] Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. X. 1956, 129-46.
De middelnederlandse liederen van het handschrift van
Tongeren (± 1480). Mens en Melodie, 11 de jg., 1, jan. 1956, 22-23.

H. NOLTHENIUS,

Het spel vanden heilighen sacramente van nyeuwervaert ; ingel. en toegel.

door W. J.A.M. Asselbergs en A.P. Huysmans. Zwolle, 1955. (Bespr. W. Van
1eghem, RBPH, XXXIV, 3, 1956, 761-63. - J. j. Mak, Bij het Mirakelspel
van Nyeuwervaert. TNTL, LXXIV, afl. 4, 1956, 256-58. Naschrift op het
voorgaande door P. Minderaa. Ibid., 259-62).
s. DE VRIENDT, Een nieuw fragment van het Boec vander Wraken. TNTL,
LXXIV, afl. 4, 1956, 225-50.
Middelnederlandse vertalingen van Johannes van Schoonhoven's werken. NAKG, XLI, 1956, 129-42.

C.G.N. DE VOOYS,

USTER BERTKEN

De geschriften van Suster Bertken. [In bijlage reconstructie van
het Tractaat van den Kerstnacht]. OGE, dl. XXX, afl. 3, aug. 1956,
281-320.
C.C. VAN DE GRAFT, Een boecxken gemaket... van suster Bertken... Zwolle,
1955. (Bespr. G. Stuiveling, BVN, 10 de jg., dec. 1956, 73. - C. Kruiskamp,
NTg, 49 ste pg ., 3de afl., 1956, 182).
M.E. KRONENBERG, Bij de herdruk van Suster Bertken's werken. Het Boek,
dl. XXXII, afl. 3, 1956, 251-57.

A. AMPE,

RUUSBROEC
A. AMPE, De vrijheid en de ootmoed bij Ruusbroec. OGE, dl. XXX, afl.
4, dec. 1956, 400-21.
J. DELMELLE, Ruysbroeck a Groenendael. La Revue Nationale, XXVII,
1955, 331-40.
LCKERLYC
J. VAN MIERLO, Bij

de laatste uitgaven van Elckerlyc. VMA, 1, 1956, 91-123.

Elckerlyc ; met inl. en aant. van Dr. W.H. Beuken. 2 d. druk. 's-Hertogen-

bosch, L.C.G. Malmberg, 40 pp. - Malmberg's Nederlandse Schoolbibliotheek.
De spiegel der zaligheid van Elkerlijk ; ingel., uitgeg. en verkl. door Dr.
G. Jo Steenbergen. Zwolle, W.E. J. Tjeenk Willink, 1956. 68 pp. - Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde uitgegeven in opdracht van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden, 9.
ENDRIK VAN VELDEKE
P.C. BOEREN,

Vragen rondom Hendrik van Veldeke (vervolg). TNTL, dl.

74, afl. 2-3, 1956.
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HENRIC VAN VELDEKE, Sente Servas. Sanctus Servatius ; kritisch herausgegeben von Theodor Frings und Gabriele Schieb. Halle (Saale), 1956 Die epischen Werke des Henric van Veldeke, 1.
T. FRINGS, caber eine Veldekeabhandlung der K.V.A.T.L. Beitrage zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 78 ste jg., 1/2, 1956,
111-37.
J. VAN MIERLO, Om Hendrik van Veldeke. VMA, 5, sept.-okt. 1956, 717-73.
C.B. VAN HAERINGEN, Frings contra Van Mierlo over Veldeke, NTg, 49ste
jg., afl. 6, 1956.
H. THOMAS, Zu den Liedern und Spruchen Henrichs von Veldeke. Beitrage
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 78 ste jg., 1956.
MARIKEN VAN NIEUMEGHEN
R. GASPAR, Bij

een vers uit Mariken van Nieumeghen. LT, 184, apr. 1956,

136-38.
K. MEEUWESSE, Moenens
ID.,

ene oog. NTg, 49ste jg., 3, 1956, 164-65.

De bescheidenheidsformule in Mariken van Nieumeghen. NTg,

49ste

jg., 6, 1956, 301-02.
VANDEN VOS REINAERDE
K. HEEROMA, Reinaert

en Rose. TNTL, LXXIV, afl. 4, 1956, 251-55.

B.H.D. HERMESDORF, Reinaert als pleiter in eigen
Weekblad, 20 ste jg., 12, 2, dec. 1956, kol. 594-602.

zaak. Rechtskundig

D.A. STRACKE, Eerste kennismaking met onze Reinaert. Jaarboek van de
Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. 1955-56, 17-34.
D.A. STRACKE, Over de Reinaertproloog van hss F en A. TNTL, dl. LXXIV,
afl. 1, 1956, 1-16.
Van den vos Reinaerde ; uitgeg. door Dr. D.C. Tinbergen. 14de druk
bezorgd door Dr. L.M. Van Dis. Groningen, J.B. Wolters, 1956. 212 pp.
= Van alle Tijden.
Van den vos Reinaerde ; verkort uitgeg. door Dr. C.A. Zaalberg ; 2de druk
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1956. 92 pp. - Malmberg's Nederlandse Schoolbibliotheek.

JACOB VAN MAERLANT
J. VAN CLEEMPUT, Jacobus Custos [Met wederwoord door J. Van Mierlo].
WT, 16 de jg., maart-apr. 1956, 98-107.
R. HAESERI JN, De toenaam (De) Costere. WT, 16de jg., febr. 1956, kol. 59-61.
W.GS. HELLINGA en A. KAMPSTRA, De Costere of die Coster ? WT, 16de jg.,
jan. 1956, 1, kol. 1-5.
Jacob van Maerlant ; [Strijdvraag met woord en wederwoord van J. Noterdaeme, J. Van Mierlo en J. Van Cleemput]. WT, 16 de jg., 3, maart-apr.
1956, kol. 97-107.
282

J. VAN MIERLO, De Koster Jacob, niet Jacob die Costere. WT, 16de jg.,
2, feb. 1956, kol. 57-59.
J. DE SMET, De Jacob Van Maerlant a Tzjl Uilenspiegel. La Revue Nationale, XXVII, 1955, 299-302.
16 de EEUW
ALGEMENE STUDIES
A. GERLO, L'apport de l'humanisme beige au aveloppement de la pensie
scientifique. Revue de l'Universite de Bruxelles, 8 ste jg., 3/4, maart-mei

1956, 328-61.
A.L.I. SIVIRSKY, De

periode der liedboeken. LT, 185, juni 1956, 295-308 ;

Id., 186, nov. 1956, 434-45.
G. DEGROOTE, Het

blonde vrouwentype in de Nederlandse poezie voor en
tijdens de Renaissance. DWB, 4, mei 1956, 202-14.
Van De Dene tot Luvken ; bloemlezing suit de Noord- en Zuid-Nederlandse emblemata-literatuur der 16e en 17 e eeuw ; samengesteld door

John B. Knippenberg o.f.m. en P.J. Meertens. Zwolle, W.E. J. Tjeenk
Willink, 1956. 128 pp. - Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde
uitgegeven in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 7. (Bespr. P. Van der Meulen, LT, 185, juni 1956, 391).
c.c. VLAM, Een onbekend zestiende-eeuws liederenhandschrift [Bundel met
rederijkersliederen, voorin gedichten van Jan Van Goeyen, 1623, en
M.C. Van Tegelsteyn, z.j. Gem. Arch. Leiden, Inventaris Van de Gilden
Archieven, 1474]. Mens en melodie, 11 de jg., 10, okt. 1956, 305-11.
BIJZONDERE STUDIES EN TEKSTUITGAVEN
A. AMPE, Het

„Hofken van devocien". OGE, XXX, afl. 1, feb. 1956, 43-82.

H. VAN CROMBRUGGEN, Janus Lernutius (1545-1619) ; een biografische studie. 1955. 209 pp. - Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie

voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der
Letteren, 23. (Bespr. A. Dewitte, HGGSEB, dl. XCIII, afl. 3/4, 1956,
157-58).
G. GNAPHEUS, Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling ; vert.,
ingel. en met aant. voorzien door Dr. P. Minderaa. Zwolle, W. Tjeenk
Willink, 1956. 252 pp. - Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden,..., 15. (Bespr. C.C. De
Bruin, NTg, 49 ste jg., 6, 1956, 338-39. - A. Ampe, OGE, XXX, afl. 4, dec.
1956, 436-37).
Itinerario of te schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte
Portugaels Indien 1579-1592 ; uitgeg. door Prof. Dr. H. Kern ; 2 de druk ;

herz. door Dr. H. Terpstra. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, XV + 184 pp. Werken uitgegeven door de Linschotenvereeniging, 58. (Niet in de handel).
P.O. KRISTELLER, The classics and Renaissance thought. London, Oxford
University Press, 1956, 120 pp.
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W. KROGMANN,

Die niederdeutschen Ausgaben des Ulenspiegel. BGDSL,

LXXVIII, 1956, 235-301.
G. MARZOT, II

tramite del petrarchismo dal Rinascimenta al Barocco.

Studi Petrarcherchi, 1956, VI, 123-75.
V.L. SAULNIER, Sur le se,jour a Lyon de Christophe Plantin. BHR, fasc. 1,
1956.
F. VAN VINCKENROYE, De refreinen van J.B. Houwaert. NTg, 49 ste jg., 1st('
afl., 1956, 41-46.
JAN VAN DER NOOT

Jan van der Noot en zijn Psalmen. LT, 182, 1955, 539-45.
(Bespr. J. Verhage, LT, 186, nov. 1956, 429-31).
J. VAN DER NOOT, The Olympia epics ; a facsimile edition of Das Buch
Extasis, Een cort begryp der XII boecken Olympiados and Abrege des
douze livres Olympiades ; ed. by C.A. Zaalberg. Assen, Van Gorcum & C°,
1956. XIV + 274 pp. - Neerlandica Traiectina, 3. (Bespr. G. Stuiveling,
BVN, lode jg., 4, dec. 1956, 73-74. - C. Kruyskamp, TNTL, LXXIV, 4de
afl., 1956, 310-11).
L. STRENGHOLT,

ERASMUS
J.D. BURGER, Erasme

en face de la Reforme. Geneve, Labor et Fides, 1956,

36 pp. - Les Cahiers de Foi et Write, 31.
K.H. DANNENFELDT, The Renaissance humanists and the knowledge of
Arabic. Studies in the Renaissance, II, 1955, 96-117.
D. ERASMUS, The poems of Desiderius Erasmus ; with introductions and

notes by C. Reedijk. Leiden, E. J. Brill, 1956, XII + 424 pp.
S.A. NULLI, Erasmo e it Rinascimento. Torino, Einaudi, 1955, 460 pp.
R. PADBERG, Erasmus als Katechet ; der literarische Beitrag des Erasmus
von Rotterdam zur katholischen Katechese ; eine Untersuchung zur Geschichte der Katechese. Freiburg, Herder, 1956. X + 168 pp. = Unter-

suchungen zur Theologie der Seelsorge, 10.
A. RENAUDET, Erasme et la prononciation des langues antiques. BHR,
XVIII, 1956, 190-96.
E. SCHNEIDER, Das

Bild der Frau im Werk des Erasmus von Rotterdam.

Stuttgart, Helbing & Lichtenhahn, 1955, 133 pp. = Basler Beitrage zur
Geschichtswissenschaft, 55.
R. VILLOSLADA, Luis Vives y Erasmo ; cotejo de dos almas. Humanidades
(Santander), VII, 13, 1955.
JUSTUS LIPSIUS
E.C. DUNN,

Lipsius and the art of letter-writing. Studies in the Renaissance,

II, 1956, 145-56.
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J.L. SAUNDERS, Justus Lipsius ; the philosophy of Renaissance stoicism.
New-York, Liberal Arts Press, 1955, XVIII + 228 pp.
17 de EEUW
BIJZONDERE STUDIES

Notities van een lezer, XI. Drie kanttekeningen bij „Den
Bloemhof van de Nederlandsche leught". NTg, 49 ste jg., l ste afl., 1956,
W.A.P. SMIT,

46-47.
M.H.J. VERJANS,

Aspecten van het Wilhelmus. Gids, 119de jg., 4, apr. 1956,

250-65.
F. VAN VINCKENROYE,

kamer. Limburg, 35ste

Hitte vercoelt ; zinspreuk der Hasseltse rederijkersjg.,

12, dec. 1956, 290-93.

AFZONDERLIJKE FIGUREN
W.A.P. SMIT, Notities

van een lezer, XIII. Bij het sonnet „Indien ick waar
Jupijn". [Bredero]. NTg, 49 ste jg., 6, 1956, 335-36.
J.J. MAK,

De strekking van Coornherts Rijckeman. SpL, 1 ste jg., 1, okt.

1956, 33-34.
L. MOEREELS, Lofrede op S. Ignatius in 1656 door N[orbertus] van Couwerven, Abt van St. Michielsabdij. [Met tekstuitgave als bijlage]. OGE, dl.

XXX, afl. 3, aug. 1956, 244-80.
L. ELAUT, De limburger Hendrik De
Limburg, 35ste jg., 5, mei 1956, 141-51.
G. DE SMET, Invloed

Heer en de bronnen van Spa.

van Junius' Batavia op Kiliaans woordenboek. TNTL,

dl. LXXIV, afl. 1, 1956, 44-59.
L. DE PAUW-DE VEEN, „Den Grondt der edel en vrij schilder-const" van
Karel Van Mander en „Den leermeester der schilderkonst" van Wibrandus De Geest ; een korte vergelijking. BTPhG, t. 34, dl. 34, 2, 1956,

365-84.

Vlaamse vluchtelingen to Douai ; hun verweer tegen Marnix'
Bienkorf ; 1578-84. HGGSEB, dl. XCII, 1-2, 1956, 5-37.
A. VIAENE,

A. VAN MOURIK,

Nog een gedicht van Oudaen tegen Spinoza. LT, 184, apr.

1956, 147-53.
C.M. GEERARS,

Willem Sluiters Eenzaam Buitenleven geemblematiseerd.

NTg, 49 81e jg., 3, 1956, 166-68.
C. BILLE, Rembrandts Eendracht van het Land en Starters Wttreckinge
van de Borgery van Amsterdam. OH, 71 ste jg., 1, 1956, 23-34.

v. CELEN, Een zveinig bekend gedicht van Michiel de Swaen. Notre
Flandre, 4de ser., 4, 1956, 25-26.
L. ELAUT, Er is maar een dokter Justus Turcq. Brab., 5de jg., 6, 1956, 141-50.
J. WESTERBAEN, Minneliederen ; verzorging en inleiding S.F. Witstein.
Amsterdam, De Beuk, 1956, 40 pp.
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JUSTUS DE HARDUYN

weerliicke liefden tot Roose-Mond. 1613 ; Inge'. en met
aant. voorzien door 0. Dambre. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956,
184 pp. - Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden.
o. DAMBRE, Lauzverkrans voor Justus de Harduwyn (Gent 1582-Oudegem
1636) ; feestrede. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde ; 1956, 30 pp.
J. DE HARDUYN, De

PIETER CORNELISZ HOOF T
P.C. HOOFT, Baeto ; van inl. en aant. voorzien door Dr. F. Veenstra. Zwolle,
W.E.J. Tjeenk Willink, 1956, 109 pp. - Klassieken uit de Nederlandse
letterkunde, 8.
ID., Erotische gedichten ; ingel. en toegel. door C.C. Van Slooten ; 3 de herz.
druk verzorgd door Dr. W.A. Ornee. Zutphen, W.J. Thieme 8c Cie, 1956,
132 pp. - KLP, 135/36.
ID., Warenar ; ingel. en toegel. door A.A. Keersmaekers, Antwerpen, De
Nederlandse Boekhandel, 1956, XXII + 122 pp. - Klassieke Galerij, 115.
N.A. DONKERSLOOT, Divagaties
NTg, 49 ste jg., 5, 1956, 259-62.

bij Hoof is leytsterren in den Bloem-Hof.

CONSTANTIJN HUYGENS
C. HUYGENS, Voorhout, Costelijck mal en Oogentroost ; genomen uit de
bundels Korenbloemen uit het Klassiek Letterkundig Pantheon, eertijds
verzameld en toegelicht door Dr. J. Van Vloten, Dr. H.J. Eymael en Dr.
J. Heinsius ; herz. door Dr. H.J. Karsemeijer. Zutphen, W.J. Thieme,
1956, XV + 94 pp. = KLP, 9.
C. HUYGENS, Dichten op de knie ; 500 snelgedichten, gekozen door Gerben
Wytzes Hellinga, ingeleid door A. Roland Holst, verantwoord door Dr.
W.Gs. Hellinga. Den Haag, Daamen, 1956. = Ooievaar, 46.

„Some thankfulnesse to Constantine" ; a study of English
influence upon the early works of Constantijn Huygens. 's-Gravenhage,

R.L. COME,

M. Nijhoff, 1956. XI + 168 pp. (Bespr. W.A.P. Smit, NTg, 49 ste jg., 5,
1956, 271-72).
W.GS HELLINGA, Document en anecdote. Maatstaf, 4 de jg., 3/4, juni-juli
1956, 272-94.
L.PH. RANK, Lesbia's masker ; een naschrift. [Met een Tweede Naschrift
W. Hellinga]. Maatstaf, 4 de jg., 5, aug. 1956, 367-68.
P. J.H. VERMEEREN, Over de handschriften en uitgaven van Constantijn
Huygens' Cluyswerk. SpL, 1 Ste jg., 1, okt. 1956, 45-56.
JOANNES SIX VAN CHANDELIER
G. VAN WOUDENBERG, Een
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sonnet van Joannes Six van Chandelier geinspi-

reerd door een ?notief uit Ariosto's Orlando Furioso. NTg, 49 ete jg.,

2de

afl. 1956, 81-83.
commentaar op Six van Chandelier. TNTL, LXXIV,

L.C. MICHELS, Nader

4 de afl., 1956, 263-95.
JOOST VAN DEN VONDEL

offerbelofte ; ingel. en toegel. door J. Helsen.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel N.V., 1956, 143 pp. - Keurboeken..., 22.
ID., Joannes de Boetgezant ; met aantek. van J. Zey. Roermond, J.J. Romen
8c Zn, 1955, 134 pp.
ID., Gysbrecht van Aemstel ; met aantek. van Dr. J.J. Mak ; 2 de herz. druk.
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1956, 88 pp. - Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek.
J. VAN DEN VONDEL, Jefta of

ID., Gysbrecht van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap ; opnieuw uitgeg. met inl. en aant. en woordenlijst door Dr. C.M.Ph.

Meijer. 17 de druk. Zuthpen, W.J. Thieme
KLP, 40.

Sc

Cie, 1956. XXVI + 118 pp. -

W.GS HELLINGA, Rembrandt fecit 1642 ; De Nachtwacht - Gysbrecht van
Aemstel. Amsterdam ; J.M. Meulenhoff, 1956, 96 pp. (Bespr. A. Donker,

Vruchten der Rembrandtviering ; NSt, 11

jg., 12, dec. 1956, 727-31).
P. KING, The sacramental thought in Vondel's drama. MLR, 11, apr. 1956,
203-14.
de

L.C. MICHELS, De

zeekapitein Jan Van Amstel en een grafgedicht van
Vondel. Brab., 5de jg., 4, apr. 1956, 96-100.

W.A.P. SMIT, Van Pascha tot Noah ; een verkenning van Vondels drama's
naar continuiteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. 1.
Het Pascha - Leeuwendalers. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956, 524 pp.

- Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies,... 5 A.
ID., Notities van een lezer. XII. Wildeman en satyr. NTg, 49 ste jg., 6, 1956,
318.
A.I.M. VAN DER WAAG, Vondel en Rembrandt. NTg, 49 ste jg., 3, 1956,
129-37.
J.D.P. WARNERS Translatio - Imitatio - Aemulatio. 1. Vertalen. NTg, 49ste
jg., 6, 1956, 289-95.
R.M.T. WILLEMS, De verklaring van Vondels Lucifer. Nova et Vetera, 33ste
jg., 4, 1955-56, 444-59.
18de EEL? W

ALGEMENE STUDIES
C. DE CLERCQ, Len

Antwerpse almanak van 1796. Franciscana, X, 1955,

1-18.
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WILLEM BILDERDIJK
W. BILDERDIJK, Ridder

Sox of de trouwlustige totebel ; gevolgd door Koekeloer of de verschalkte vleier ; twee luchtige luimen naar Geoffrey
Chaucer, opgediept uit de prullenkraam. Toelichting en aantek. van J. J.

Mak ; pentek. van Pam G. Rueter. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956,
68 PP.
M. BEINEMA, W. Bilderdijk (1756-1831). Ontmoeting, 9de jg., 11, aug. 1956,
324-27.
Bilderdijkiana. WT, 16de jg., 8, okt. 1956, kol. 344-46.
W.B. 200 ; handschriften, boeken, portretten van Bilderdijk ; tentoongesteld van 7 September tot 1 oktober 1956 in museum Fodor, Amsterdam.
[Amsterdam, 38 pp.].
H. BRUNING, Gezelle-Bilderdijk. Roeping, 328te jg., 5, sept. 1956, 258-71.
P. GEYL, Een eeuw strijd om Bilderdijk. Gids, 119de jg., 7, juli 1956, 20-37.
Id., Ibid., 1, nov., 366-79 ; 12, dec., 366-79.
M.J.G. DE JONG, Maria-Gedichten van Bilderdijk. Roeping, 32 ste jg., 5, sept.
1956, 272-87.
ID., Bilderdijks „Gebed" van 1796 als vertaling van Fdnelon. NTg, 49ste
jg., 5, 1956, 241-49.
A.F. MANNING, Wap en Bilderdijk. NTg, 49 ste jg., 5, 1956, 250-56.
L. j. ROGIER, Over de geschiedschrijver Bilderdijk. Annalen van het Thijmgenootschap, 44ste jg., afl. 2, sept. 1956, 125-41.
C. RI JNSDORP, Bilderdijk.

(1756-1831). Toespraak, gehouden ter opening van

de Bilderdijk-tentoonstelling onder auspicien van de Haagse Kunstkring to
's-Gravenhage, op 5 oktober 1956. Ontmoeting, 10de jg., 1/2, okt.-nov. 1956,
46-48.
H. DE VRIES, Mijn leerlingschap. Maatstaf, 4de jg., 6, sept. 1956, 374-76.
J.F. VANDERHEYDEN, F. de la Fontaine en z zjn Verhandeling over de Redevoering. VMA, 5, sept.-okt. 1956, 679-716.
H.A. ETT, Verjaard brie fgeheim ; brieven aan Balthazar Huydecoper ; vert.,

ingel. en van aantek. voorz. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956, 145 pp.
- Wereldboog, 79. (Bespr. G. Stuiveling, BVN, 10 de jg., 4, dec. 1956, 74).
P. LANGENDI JK, Het wederzijds huzvelijksbedrog ; blijspel ; toegel. door Dr.
P.A. Stoett. Zutphen, W. J. Thieme 8c Cie, 1956. IV + 120 pp. - KLP, 68.
J. ROS, Pieter Langendzjk, tweehonderd jaar na zijn dood. Streven, lo de jg.,
I, 1, okt. 1956, 79-80.
J.C. BRANDT CORSTIUS, Idylle

en realiteit ; het werk van Elisabeth Maria Post
in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede
helft van de achttiende eeuw. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1955. 5 +

1119 pp.
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[H.H. KNIPPENBERG], Rond een iimburgse Bilderdijk-vereerder : Dr. Michael
Smits. De Bronk, 3 de jg., 1, sept. 1956.
J.A. TEN CATE, Huwelijksvoorwaarden van
Brabantia, 5 de jg., 3, maart 1956, 77-79.

de ouders van Adriaen Poirters.

HENDRIK TOLLENS

Walter Scott en Hendrik Tollens. LT, 184, apr. 1956,
171-73.
J. SCHOUTEN, Hendrik Tollens. Neerlandia, sept./okt. 1956, 55.

G.M. VAN ROSSUM, Sir

H.J. VIEU-KUIK, Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift
„De Rhapsodist" (1770-72). Groningen, J.B. Wolters, 1956, 163 pp.

19de EEUW
ALGEMENE STUDIES
L. ARRAS, Het

Lierse genootschap „Voor Konst en Wetenschap" 1823-1827.

LvR, 6de jg., afl. 3, 1956, 132-39. Id., ibid., afl. 4, 172-77.
w. ASSELBERGS, De geschiedenis van De Nieuwe Gids. NTg, 49 8te jg., 3, 1956,
141-49.
A. DONKER [N.A. Donkersloot], Kemphanen ; polemiek anno 1838, 1881,
1956. Cit. Bull., 23 8te jg., 3, juni 1956, 97-106.
A. VAN DUINKERKEN [W.J.A.M. Asselbergs], Vrijdag 27 april 1894. [N. Gids].
Gids, 119 de jg., 4, apr. 1956, 268-78.
E.J. DI JKSTERHUIS, De Gids en de traditie. Gids, 119de jg., 5, mei 1956,
301-08.
G.H.-'S-GRAVESANDE, De geschiedenis van De Nieuwe Gids ; brieven en documenten ; 2 de druk. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1956. 532 pp. (Bespr.
P. Minderaa, TNTL, LXXIV, 4 de afl., 1956, 313-16. - A. Mussche, NVT,
lo de jg., 12, 1956, 1327-32. - H.G.M. Prick, Roeping, 31 ste jg., 10, febr. 1956,

627-32).
P.H. RITTER jr., Ontmoetingen met schriiversfiguren der oude en middengeneratie ; geschenk ter gelegenheid van de 21 8te boekenweek. [Amsterdam,

Vereniging ter Bevordering van de Belangen der Boekhandels, 1956].
76 pp.
G. STUIVELING, Het riool der goden. BVN, 9 de jg., 10, juni 1956, 181-83.
C.F.P. STUTTERHEIM, Formele kenmerken der 19de eeuwse Nederlandse
poezie. NTg, 49 ste jg., 1, 1956, 23-29.

w. THYS, De Kroniek van P.L. Tak... Amsterdam, 1955 (Bespr. A. Westerlinck, DWB, 9, nov. 1956, 370-74. - H.G.M. Prick, Roeping, 328te jg., 2,
juni 1956, 119-25. - A. Mussche, NVT, lo de jg., 12, 1956, 1333-40. - W. Asselbergs, NTg, 49ste jg., 5, 1956, 277-79).

289

L.P. J. BRAAT, De
Kultuur, 16 de jg.,

Kroniek van P.L. Tak 1894-1907. Kron. van Kunst en

4, apr. 1956, 88-91.

S.P. URI, Nogmaals

de neo-romantiek. LT, 185, juni 1956, 311-12.

A. WESTERLINCK [Jose M. Aerts], Inleidende beschouwingen over impressionisme en symbolisme [Inleidend hoofdstuk uit De stijlgeheimen van
Karel van de Woestijne]. Nova et Vetera, 33 ste jg., 1, 1955-56, 1-28.
AFZONDERLIJKE FIGUREN
M. OUKHOW, Anseele

als literator. NVT, 10 de jg., 6, 668-72.

J. ARRAS jr., Proeve van bibliografie van en over Jozef Arras. LvR, 6 de jg.,
3, 1956, 104-114.
o. VAN DER HALLEN, Jozef Arras (1890-1919) ; een vergeten Liers letterkundige. LvR, 6 de jg., 3, 1956, 97-103.
J.M. BROUNS, Jan-Matthijs Ballings 1829-1911. De Tijdspiegel, 1 l de jg.,
2, febr. 1956, 43-47.
M. OUKHOW, Pleidooi voor het Pannenhuis [Tony Bergman], NVT, 10 de jg.,
6, 675-77.
P. J. MEERTENS, Heins, de Zeeuwse dorpsverteller [Henri Eduard Beunke,
1851-1925]. Zeeuws ts., 6 de jg., 1, 1956, 22-27.
C.T. DE JONG, Portret van een pamflettist
Streven, 9 de jg., dl. 1, 6, maart 1956, 528-36.
K. DE LILLE, Pastoor

: Adriaan van Bevervoorde.

Blancke en het begin van de Vlaamse Beweging. Het

Pennoen, 7 de jg., 5, afl. 58, nov. 1956, 8-9.
A. SALOMONS, Herinneringen

uit den ouden tijd. IX. [Ina Boudier Bakker].

X. [Prof. W. Vogelsang] ; Maatstaf,
465-77.

4de jg.,

7/8, okt.-nov. 1956, 463-66/

PIETER CORNELIS BOUTENS
K. DE CLERCK, Oscar

Wilde en P.C. Boutens. V1G, 40 ste jg., 12, dec. 1956,

705-10.
P. MAXIMILIANUS, Dichterlijke

herinneringen bij P.C. Boutens. NTg,

499te

jg., 1956, 9.
L. VAN DEYSSEL [K.J.L. Alberdingk

Thijm], P.C. Boutens. Roeping, 32ste

jg., 4, aug. 1956, 218-29.
J. BROUWER, Verzameld werk. I-II. I. In de schaduw van de dood ; Vandaag
geen spreekuur ; Legenden. 568 pp. II. Philips Willem, de Spaanse Prins
van Oranje ; Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II. 612 pp.
Amsterdam, G.A. Van Oorschot, 1956.
P.H.S. VAN VRECKHEM, Het Recht van den Sterkste [C. Buysse] en Emile
Zola. NVT, lode jg., 3, 1956, 296-309.
C. BUSKEN HUET, Vernuft ontzondigt ; kritieken op zijn tijdgenoten, geko290

zen en ingeleid door Garmt Stuiveling. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1956,
192 pp. = Ooievaar, 37.
P.H. RITTER jr., Frans Coenen. BVN, 9de jg., juni 1956, 184-86.
J. MEI JER, Over Joodse romantiek [Is. De Costa], LT, 184, apr. 1956,
125-36.
L. COUPERUS, Verzamelde werken ; o. red. van Anna Blaman, Pierre H.
Dubois, Prof. Dr. J.A. Goris, e.a., 8. Herakles ; Verhalen en dagboekbladen ; uit bonte steden onder blauwe lucht. 800 pp. 9. Lucrezia ; De
ongelukkige ; Legenden en portretten. 723 pp. Amsterdam, De samenwerkende Uitgevers, 1956.
L. WILS, Kanunnik Jan David (1801-1866) in de Vlaamse Beweging. DWB,
2, feb. 1956, 105-112.
LODEWIJK VAN DEYSSEL

[K. J.L. Alberdingk Thijm], Het leven van Frank Rozelaar ; naar het handschrift uitgeg. en van aant. voorzien door Harry

L. VAN DEYSSEL

G.M. Prick. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956, 392 pp. - Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
to Leiden, 17.
ID., Telephoonbriefjes [Ingel. door Harry G.M. Prick]. Roeping, 31 ete jg.,
10, febr. 1956, 615-22.
F. JANSONIUS, Van Deyssel en Kant. NTg, 49 ste jg., 5, 1956, 256.
H.H. KNIPPENBERG, Letterkundigen
Bronk, 3 de jg., 11-12, juli-aug. 1956.

uit Limburg. 5. Pieter Ecrevisse. De

W.L.M.E. VAN LEEUWEN,

Meditatie bij de herlezing van „Het Lied van

Schijn en Wezen". NTg,

49 ste jg.,

1, 1956, 30-39.

F. VAN DER ELST, De lof der Belgen ; kanttekeningen over het nationaal
bewustzijn in Zuid-Nederland, naar aanleiding van de prijskamp del
Catharinisten van Aalst in 1810. BGN, dl. X, afl. 2-4, 1956.
M.C. VAN DEN TOORN, Marcellus
49ste jg., 2, 1956, 100-112.
J. DROOGMANS, Getoonzette

Emants en de germaanse oudheid. NTg,

liederen van Jules Frere. De Tijdspiegel, 11de

jg., 1, jan. 1956, 5-9.
F. BAUR, Caesar

Gezelle. WV, 5 de jg., 2, 1956, 59-61.

GUIDO GEZELLE
J. DU BOIS, Dien Avond en
33 ste jg., 3, 1955-56, 355-59.

die Rooze door G. Gezelle. Nova et Vetera,

J. VAN DYCK, Gezelle over zichzelf in De Slekke, Mijn Hert is als een
Bloemgezvas en Het Getouwe. Nova et Vetera, 33ste jg., 3, 1955-56, 345-54.
R. GASPAR, Guido

Gezelle de Andere. Roeping,

31 ste

jg., 7, nov. 1955,

409-22.
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R. GHESQUIERE,

1k heb Gezelle gekend.

WV, 5de

jg., 5, sept. 1956, [niet

gepag.].
G. GEZELLE, Meerburg

kalender. Wageningen, D.H. Littooij azn., 1956.

A. KEERSMAEKERS, Een ongekende
B , 57ste jg., 4, apr. 1956, 108-11.
G. SMIT, Henri

bron van Gezelle's gedicht „De blomme".

Bruning ontdekte een andere Gezelle. Roeping,

31 ste

jg.,

7, nov. 1955, 423-27.
H. VROOM, Carmina

Gezelliana ; een bloemlezing uit de gedichten van
Guido Gezelle, in latijnse verzen vertaald ; ingel. door Prof. Dr. L. Michels.

Bussum, Paul Brand, 1956, 124 pp. (Bespr. R. Gaspar, Roeping, 32ste
jg., 1, mei 1956, 46-49).
J. VAN HAM,

Een Middelburgse vriend van De Genestet [Ds. K. Pekel-

haring]. Zeeuws ts., 6 de jg., 1, 1956, 13-19.
Uit het Tongers poeten- en schrijversreservaat : Felix Gilissen,
de laatste rederijker? De Tijdspiegel, 11 de jg., 1, jan. 1956, 17-22.

C. BAILLIEN,

HERMAN GORTER

; een gedicht ; ingel. door Garmt Stuiveling houtgravures
van Dirk Van Gelder. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, Bussum, C.A.J. Van
Dishoeck, 1956, 160 pp. = Ooievaar, 26.
ID., De dag gaat open als een gouden roos ; een bloemlezing uit zijn poezie,
gekozen en ingel. door Garmt Stuiveling. 's-Gravenhage, D.A. Daamen,
1956, 192 pp. = Ooievaar, 44.
G. STUIVELING, Bij het herlezen van Gorters Mei. Maatstaf, 3 de jg., 12, maart
1956, 893-97.
H. GORTER, Mei

H. MULDER, Willem

Frederik Gouwe t (1877-1956). BVN, 10de jg., 2, okt.

1956, 32.
F. HAVERSCHMIDT
R. BINNEMANS, De

bleeke jongeling [F. Haverschmidt]. Lektuurg.,

3de jg.,

4, apr. 1956, 47-100.
j.c. BRANDT CORSTIUS, Francois Haverschmidt : romanticus van de verloren
jeugd. NTg, 49ste jg., 6, 1956, 313-18. (N.a.v. S.E. Van Gilse, De figuur
van F. Haverschmidt, 1955, en B.A. Serrarens, De dichter-predikant F.H.,
1955).
H. T[EIRLINCK], Bij het negentigste jaarfeest van Alfred Hegenscheidt.
NVT, i Ode jg., 4, 1956, 429-31.
HILDEBRAND
F. JANSONIUS, Een nieuw
49 ste jg., 6, 1956, 327-28.
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bewijs van Heine-invloed bij Hildebrand? NTg,

H.E. VAN GELDER,

Nicolaas Beets en Jacob Geel. Maatstaf, 4de jg., 7/8, okt.-

nov. 1956, 451-60.
N. BEETS, Hildebrands voorbereiding ; het dagboek van de student ; uitgeg.
en toegel. door Dr. H.E. Van Gelder. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1956,
192 pp. = Ooievaar, 42.
H.G.M. PRICK, Willem Kloos en de „Litteraire herinneringen" van F. Van
der Goes. NTg, 49ete jg., 4, 1956, 216-20.
A. SALOMONS, Herinneringen uit den ouden tijd. VIII. Mejuffrouw E.G.
Knappert. IVIaatstaf, 4de jg., 1, apr. 1956, 24-32.
M. HANOT, Johannes

De Koo en de oprichters van ,,De Nieuwe Gids".

NTg, 49 ste jg., 6, 1956, 329-34.
K. VAN ACKER,

De ziekte van Prosper Van Langendonck. Streven, 9de jg.,

dl. 2, mei 1956, 750-52.
M. RUTTEN, Van

Langendonck-herinneringen. V1G, 40 ste jg., 3, maart 1956,

192.
L. ELAUT, Karel-Lodewijk

Ledeganck en dokter Guislain. Appeltjes van

het Meetjesland, 7, 1955-56.
MULTATULI
MULTATULI [E.

Douwes Dekker], Volledige werken [bezorgd door Prof. Dr.
G. Stuiveling] ; Brieven en documenten uit de jaren 1846-57. Amsterdam,
G.A. Van Oorschot, 1956, 728 pp.
G. STUIVELING, Multatuli's Molenaar van Sans-Souci. BVN, Mde jg., 3, nov.
1956, 51.
ID., Op zoek naar Multatuli. BVN, 9de jg., 11-12, juli-aug. 1956, 204.
ID., Lebak 1856 ; kanttekeningen bij Multatuli's volledige werken deel /X.
BVN, 9de jg., 7, maart 1956, 123-24.
MULTATULI, Saidjah

en Adinda. Toespraak tot de hoof den van Lebak.

3de druk. door A. Boudens. 's-Gravenhage, G.B. Van Goor Zonen's, 1956,
39 pp. - Letterkunde, 14.
J. NOE, Douwes Dekker : Saidjah en Adinda. Nova et Vetera, 34 ste jg., 2,
1956-57, 208-215.
H.H. DE LEEUWE, Multatuli als kunstenaar. LT, 178, febr. 1955, 28-34.
D. DE VRIES, Het ontstaan van de Max Havelaar. Rekenschap, 3 de jg., 2, mei
1956, 135-47.
JACQUES PERK
G. STUIVELING, Mathilde
ID.,

Thomas. NVT, 10de jg., 10, 1956, 1086-1105.

Het dandyisme van Jacques Perk en Oscar Wilde. BVN, lode jg.,

2, okt. 1956, 33-34.
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ALLARD PIERSON
D.A. DE GRAAF, De Leuvense periode van Allard Pierson. RLV, 22 ste jg.,
5, 1956, 419-38. Id., ibid., 6, 518-32.
ID., Pierson en tachtig. IV (slot). NTg, 49 ste jg., 3, 1956, 168-74.
EVERHARDUS JOHANNES POTGIETER

Donkersloot], Potgieter en de paarden. Crit. Bull., 23ste
jg., 6, sept. 1956, 241-48.
A. VAN DUINKERKEN [W. J.A.M. Asselbergs], Bij Potgieters translatie. De
Gids, 119de jg., 7, juli 1956, 48-51.
H. J. POLAK, Tweeerlei letterkundige kritiek ; Potgieter en Huet ; ingel. en
van aantek. door G. Knuvelder. Zwolle, W.E. J. Tjeenk Willink, 1956,
216 pp. - Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden, 19.
A. DONKER [N.A.

ALBRECHT RODENBACH

Verzamelde Werken. Eeuwfeestuitgave 1856-1956 bezorgd
door F. Baur. II. Al de gedichten. Inl. van C. Verschaeve. Tielt, J. Lannoo, 1956. XXVIII + 362 pp.
F. BAUR, Albrecht Rodenbach voelde voor Gezelle. WV, 9de jg 4, 1956,
173-76.
J. DU Bois, De poezie van Albrecht Rodenbach. Nova et Vetera, 34ste jg.,
2, 1956-57, 83-93.
M. BRAUNS, Rodenbach als dramaturg. WV, 9de jg., 4, 1956, 197-200.
ID., Rodenbach als dichter. NStn, 12de jg., 7, juli 1956, 153-74.
A. DE BRUYNE, Dosfel tegenover Rodenbach. Het Pennoen, 7de jg., 3, juliaug. 1956, 4.
K. DE BUSSCHERE, Albrecht Rodenbach. Hernieuwen, 24 ste jg., 7, apr. 1956,
393-97.
W. VAN EEGHEM, Albrecht Rodenbach ter ere ; het signum. De Brusselse
Post, 6 de jg., 8, 15 aug. 1956, 4. Id., ibid., 9, 15 sept., 4 ; id., ibid., 10,
15 okt., 4.
R. FIEUW, Lotsbestemming van een Jong gestorven genie. WV, 9de jg., 4,
1956, 180-83.
H.H. KNIPPENBERG, Bij het eeuwfeest van Albrecht Rodenbach. NTg, 49ste
jg., 4, 1956, 193-98.
R.F. LISSENS, Albrecht Rodenbach. DWB, 10, dec. 1956, 577-80.
ID., Nieuwe literatuur over Rodenbach. Periscoop, 6 de jg., 12, 1 okt. 1956, 4.
A. DE MAEYER, Rodenbach... toneelagitator. NStn, 12de jg., 7, juli 1956,
175-78.

A. RODENBACH,
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De ontwikkeling van Rodenbach's levensinzicht. Antwerpen,
N.V. Standaard-Boekhandel, 1956, 78 pp. - KVHU, verhandeling 447.
ID., Een aspect van Rodenbachs Gudrun. Nova et Vetera, 34ste jg., 2, 195657, 195-207.
J. POLLET, Albrecht Rodenbach en de Lettergilde. Hernieuwen, 24 ste jg.,
1955-56, 2, 72-77 ; 3, 151-56 ; 4, 121-25.
ID., Het Klein Seminarie en Albrecht Rodenbach. WV, 9de ,e,
j 4, 1956,
184-90.
Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956. Gent, Secretarie der Academie,
1956, 106 pp. Bevat : L. Van Puyvelde, Albrecht Rodenbach. 7-15. F. Baur,
Mededelingen over Albrecht Rodenbach. 17-106. - KVA, Reeks X, 5.
Rodenbach-herdenking in Pretoria. Neerlandia, dec. 1956, 84.
L. DE RUYTER, Hoe leeft Rodenbach nog onder ons [R's nazaten]. De Post,
8ste jg., 29, 22 juli 1956, 1100-1102 [12-14].
J. VERHELLE, Albrecht Rodenbach, die grote jongen. WV, 9 de jg., 4, 1956,
170-72.
B. VERHOEVEN, Een Nederlander ziet Albrecht Rodenbach. WV, 9de jg., 4,
1956, 177-79.
L. WILS, Rodenbachs plaats in de ontwikkeling van de Vlaamse gedachte.
Kultuurleven, 23 ele jg., 3, maart-apr. 1956, 181-97.
C. NEUTJENS,

Belgische kunstbeschouwing in de negentiende eeuw. [over
Max Rooses]. Kroniek van Kunst en Kultuur, 16 de jg., 4, apr. 1956, 84-85.
J. VERZIJL, Een Roermondse tak van de familie Van Rijswijck. De Limburgse Leeuw, 4de jg., 3, jan.-febr. 1956.
H.H. KNIPPENBERG, Letterkundigen uit Limburg. 4: Emile Seipgens. De
Bronk, 3 de jg., 1955-56, 10, juni 1956.
G. BROM, Alberdingk Thijm. Utrecht, Het Spectrum, 1956, 272 pp.
A.L. CONSTANDSE, Johannes Tielrooy als essayist. Rekenschap, 2de
1, maart 1956, 27-30.
R. VANNHAUTE, Delfien Vanhaute. WV, 5 de jg., 2, 1956, 66-68.
L.P. J.B[RAAT],

AUGUST VERMEYLEN
M. HANOT, Invloed van Stirner in

het jeugdwerk van August Vermeylen.

DWB, 5, juni 1956, 286-94.
Tienjarige herdenking van August Vermeylen. [Brussel, Vermeylenfonds],

1955, 63 pp.
F. BEKKERS,

Hugo Verriest op bezoek (1908). Haec Olim, 1955-56, 33-35.

ALBERT VERWEY
A. VERWEY, Keuze uit het proza

van zijn hoogleraarstijd ; 1925-1935 ; verz.
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en verzorgd door Dr. M. Nijland-Verwey. Zwolle, W.E. J. Tjeenk Willink,
1956, 271 pp. - Zwolse Reeks van Taal- en letterkundige studies, 4. (Bespr.
Th. Weevers, NTg, 49 8 " . jg., 5, 1956, 273-76 ; C.A. Zaalberg LT, 185, juni
1956, 392-93).
G.H. 'S-GRAVESANDE, Twee onbekende gedichten van Albert Verwey. BVN,
9de jg., 8, apr. 1956, 146-47.
W. DE PAUW, De ontwikkelingsjaren van Albert Verwey. Band, 15 de jg.,
3, 1956, 108-119.
M. UYLDERT, Dichterlijke strijdbaarheid ; uit het leven van Albert Verwey.
Amsterdam, 1955. (Bespr. Harry G.M. Prick, Mythevorming rond Albert
Verwey. Roeping, 31 ate jg., 12, apr. 749-56).
C.A. LAALBERG, Verwey en het gedicht „Van den wilden man". NTg, 49ste
jg., 4, 1956, 223-25.
M. CREMERS, Herinneringen aan Martha Van Vloten. Maatstaf, Ode jg.,
5, aug. 1956, 310-15.
W. DE VREESE-VAN DER POLL,

De Vooys en De Vreese. LT, 184, apr. 1956,

138-47.
A.F. MANNING, Jan-J.F. leap in de jaren 1824-1832. Annalen van het
Thijmgenootschap, 44 8 ' 6 jg., afl. 3, dec. 1956, 279-93.
A. VAN WILDERODE [C. Coupe], De roeping van het gedicht [Over zijn vers
Vader der Una Sancta]. Jong Kultuurleven, 1 ste jg., 4, jan. 1956.
G. WALSCHAP, Moeder. Purmerend, J. Muusses, 1956, 16 pp. - Nederlandse
Keur ; serie auteurs- en boekbesprekingen voor het mulo-examen..., 26.
KAREL VAN DE WOESTIJNE
K. VAN DE WOESTIJNE, Latemse brieven over

de lente ; ingel. en toegel. door
Dr. J. Helsen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1956, 48 pp. Keurboeken voor het middelbaar en Normaalonderwijs, 24.
G. VAN CAUWELAERT, Van de Woestijne en Van Cauwelaert. De Periscoop,
6de jg., 10, aug. 1956, 1-2.
J. AERTS, Stijlgeheimen van Karel Van de Woestijne ; een stijlkundig
onderzoek. Leuven, Leuvense Universitaire Uitgaven, 1956, 141 pp. (Bespr.
W. Kramer, LT, 185, juni 1956, 393).
M. BRAUNS, Karel Van de Woestijne als taalvirtuoos. NStn, 12, 1-11.
P. MINDERAA, Karel Van de Woestijnes Het Menselijk Brood. SpL, 1 ste jg.,
1, okt. 1956, 59-70.
20ste EEUW
ALGEMENE STUDIES

Poetisch akkoord ; honderd gedichten uit tien jaar Noord- en Zuid-Nederlandse literatuur ; bijeengebracht door Pierre H. Dubois, Hubert Van

Herreweghen, Maurice Roelants en Garmt Stuiveling. Utrecht, A.W. Brune Sc Zoon, 1956, 128 pp. - Zwarte Beertjes, 69.
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Letterkundige almanak 1956 uit het land van Leie en Schelde ; bezorgd
door de Vereniging van. Oostvlaamse Letterkundigen. Gent, Daphne-uitg.,
1956, 212 pp.
H. ANDREUS, Over

experimentele of atonale poezie. Podium, 119de jg., 2,

maart-april 1956, 75-78.
J.C. BRANDT-CORSTIUS, De letteren en het cultureel klimaat. In : Algemene
geschiedenis der Nederlanden, XI, (1885-1914). Utrecht, W. De Haan,
1956, 179-211.
M. BRAUNS, Van expressionisme tot experiment. NStn, 13 de jg., 2, dec. 1956,
47-56.

moderne Vlaamse poezie. Antwerpen, N.V. Standaard
Boekhandel, 1956, 48 pp. - KVHU, Verhandeling 444.
ID., De Limburgse Poezie in 1956. De Tijdspiegel, 1 1 de jg., 4, apr. 1956,
90-95.

P.G. BUCKINX, De

A. DEMEDTS, Jonge

Vlaamse romanciers. TvL, 6de jg., 1, maart

A. DEBLAERE, Aspecten

1956,

16-25.

van het katholiek litterair reveil. WV, 5de jg., 5, sept.

1956, 256-59.
N.A. DONKERSLOOT, Tien

jaren ; beklemming en bevrijding, existentie en
experiment in de Nederlandse letterkunde na 1945. In : Tien jaren cul-

tuur, 1945-1955 achtste symposion der Societeit voor culturele samenwerking, 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, H.P. Leopold's U.M., N.V., 1956,
17-39.
A. DONKER [N.A. Donkersloot],
23ste i g 1, apr. 1956, 1-9.

Stroomopwaarts ; crisisbulletin. Crit. Bull.,

J.G. ELBURG, Aantekeningen op de poezie der vijf tigers. Podium, 1 1 de jg.,
2, maart-apr. 1956, 65-74.
K. HEIREMAN, Atonale poezie, kijkdoos of gevangenis? Streven, 10de jg., 1,
3, dec. 1956, 221-30.

J. HULSKER en G. STUIVELING, Van jaar tot jaar, van boek tot boek ; hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1956, 176 pp. - Ooievaar, 57.
De episode van „Het Getif ' ; de noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922. Proefschrift Gemeente-Universiteit

T. KURPERSHOEK-SCHERFT,

Amsterdam. 's-Gravenhage, W.P. Van Stockum
G. MICHIELS, De

8c Zn.,

1956, 184 pp.

Limburgse dichters. De Bladen voor de Poezie, Lier, 1956,

62 pp.
N. NOORDZI J, Schrzjvers bloothoofds ; S. Vestdijk, A. Blaman, A. Van der
Veen, P.H. Dubois, B. Schierbeek, H.S. Haasse, A. Kossman, N. Noordzij,
H. Mulisch over de roman en eigen werk. Amsterdam, De Bezige Bij, 1956,
164 pp.
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J. NOTERMANS, Letterkundig

leven in de Maasgouw. De Tijdspiegel, 1 1 de

jg., 10, dec. 1956, 293-96.
Losse planken van het tienjarig Podium ; uit hun verband gelicht en
bijeengestapeld door de huidige Podiumredactie polemieken, proza,
essays, gedichten. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1956, 224 pp. - Ooievaar, 30.
P.H. RITTER jr., Ontmoetingen met schrijvers ; figuren der oude middengeneratie ; geschenk ter gelegenheid van de 21 ste boekenweek. [Amsterdam], Vereniging ter Bevordering van de belangen der Boekhandels, [1956],
76 pp.
P. RODENKO, Met twee maten ; de kern van vijftig jaar poezie, geholeerd
en experimenteel gesplitst. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1956, 239 pp. Ooievaar, 38.
ID., Moderne poezie in Vlaanderen. Crit. Bull., 23 ste jg., 2, mei 1956, 68-73.
ID.,

Tussen de regels ; wandelen en spoorzoeken in de moderne poezie.

's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1956, 207 pp. - Ooievaar, 31. (Bespr. E. Ternoo, De Gids, 119de jg., 11, nov. 1956, 409-12).
A.K. ROTTIERS, Het gevecht met het woord. Band, 15 de jg., 9, 1956, 408-13.
A. SMEETS, De kunstenaar en de toekomstroman. WV, 5de jg., 6, nov. 1956,
332-35.
L. SOURIE, Mens en kunstenaar ; vraaggesprekken met Pieter G. Buckinx,
Ernest Claes, Andre Demedts, Filip de Pillecijn, Jozef Droogmans, Gaston
Duribreux, Maurice Roelants, Jozef Simons, Urbain Van de Voorde,
Emiel Van Hemeldonck, Valeer Van Kerkhove, Albert Westerlinck.
Turnhout, J. Van Mierlo Proost, 1956, 293 pp.
H. THANS, Terugblik naar '80 en '20. De Tijdspiegel, 1 1 de jg., 3, maart
1956, 72-83.
H. DE VRIES, Rookwolken rondom de Phenix [over Herman van den Bergh,
Hendrik Marsman, Constant van Wessem en Het Getij]. Maatstaf, 4 de jg.,
5, aug. 1956, 350-57.
H. DE WAARD, Moderne boeken en schrijvers ; 1880 tot heden. 2de druk.
Bussurn, C.A.J. Van Dishoeck, 93 pp. - Kort en klaar een serie, repertoria
voor het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, 6.
J. WEISGERBER, De Vlaamse literatuur op onbegaande wegen ; het experiment van „De Boomgaard" 1909-1920. Antwerpen en C. De Vries-Brouwers, 1956, 147 pp. (Bespr. W. Asselbergs, NTg, 49 ste jg., 6, 1956, 339-42. A. Westerlinck, DWB, 9, nov. 1956, 555-58).
A. WESTERLINCK [J. Aerts], Proces van het vitalisme ; beschouwingen over
moderne Europese literatuur. DWB, 2, febr. 1956, 71-90.
AFZONDERLIJKE FIGUREN
M. RUTTEN,

354-62.
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Het dichten van Achterberg. V1G, 40 ste jg., 6, j tali 1956,

HANS ANDREUS
H. SLEUTELAAR, Bezoek

aan Hans Andreus. De Periscoop, 7de jg 2, dec.

1956, 4.
s. VESTDI JK, Persoonlijkheden zonder persoonlijkheid [Hans Andreus]. De
Gids, 119de jg., 1, 342-49.
J. ROELAND VERMEER, Anna Blaman en de problematiek van de eenzaamheid. Kultuurleven, 23ste jg., 3, maart-apr. 1956, 198-205.
W.G.C. BYVANCK, Keur uit het ongebundelde werk ; ingel. en met aantek.
voorzien door J. J. Oversteegen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956, 248
pp. - Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden, 16.

H.c. KooL, Het neusje van de inktvis [Gaston Burssens]. BVN, 9de jg.,
9, mei 1956, 165-66.
M.A. JACOBS,

Gary Van Bruggen, de honderdvoudige. DWB, 2, febr. 1956,

93-100.
In memoriam T.Y. Kingma Boltjes. De Gids, 119de jg.,
2, febr. 1956, 133-36.

A. KOOLHAAS,

P. MAXIMILIANUS, J.C. Bloem's Euthanasia en Horatius' Ad Grosphum.
Neophilologus, 40 ste jg., 4, okt. 1956, 305-09.
M. POLFLIET, De Plukvogel, Brussels spiegelpoeet [Jozef Ballegeer]. Brusselse Post, 6de jg., 3, 15 maart 1956, 4.

Menno Ter Braak. Roeping, 32 ste jg., 6, nov. 1956, 347-66.
LOEKIANOS, Na het plotse afsterven van Prof. Dr. V. Celen. Het Pennoen,
7 de jg., 4, sept.-okt. 1956, 6.
TH. DE JONG,

Leven en werk van Prof. Dr. Vital Celen ; hulde aan Dr. Vital Celen door
de Vereniging van Kempense Schrijvers en Frans Vlaanderen. Leuven,
Boekengilde De Clauwaert, 1956, 91 pp.
HUGO CLAUS
H. RAES, Chronique

des lettres flamandes. Un jeune auteur de genie :
Hugo Claus. Traduction par J. Vandiest. Syntheses, 1 de jg., 13, aug.
1956, 135-43.
M. VAN VLAENDEREN, Hugo Claus, toneelauteur. Pan, 3de jg., 1, 7-10.

l

E. VAN LOKHORST, Toneelkroniek. Een bruid in de morgen. De Gids, 119de
j., 1, jan. 1956, 53-56.
F. VERKNOCKE, Rene
F. SIERSKSMA, „Ik

De Clercq. WV, 5 de jg., 2, 1956, 57-58.

pas" [over J.B. Charles]. Maatstaf, 3 de jg., 11, febr. 1956,

886-88.
DIRK COSTER
P. DE WISPELAERE, In

memoriam Dirk Coster. De Tafelronde, 3de jg., 4, nov.

1956, 147-50.
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P.H. RITTER

jr., In memoriam Dirk Coster. BVN, 10de jg., 3,

110V. 1956,

62-63.
JOHAN DAISNE

Johan Daisne. NVT, 10de jg., 2, 184-216. Ook afz. verschenen : Antwerpen, Ontwikkeling, 1956, 51 pp.
J. DAISNE [H. Thiery], 't En is van U hiernederwaard... Brussel, A. Manteau, 1956, 34 pp.
R. LANCKROCK,

JEROME DECROOS

In memoriam Dr. Jerome Decroos. WV, 5de jg., 4, 1956, 215.
J. MERTENS, In

memoriam Jerome Decroos. De Periscoop, 6de jg., 9, 1, juli

1956, 10.
ANDRE DEMEDTS
F. B.,

Enkele woorden over Andre. Demedts. Hernieuwen, 24, 1, okt. 1956,

36-41.
DWB, 6, juli-aug. 1956, 380-81.
L. SOURIE, Andre Demedts. WV, 5de jg., 4, 1956, 206-10.

R.F. LISSENS, Demedts vijftig.

ID.,

Gabrielle Demedts. WV, 5de jg., 5, sept. 1956, 269-72.

Nummer gewijd aan Marcel Deruelle. Pan, 3 de jg., 2, juni 1956.
B. VOETEN, In memoriam Gerard Diels. BVN, 10de jg., 2, okt. 1956, 25.
A. DEN DOOLAARD [C. Spoelstra], De herberg met het hoefijzer. Purmerend,
J. Muusses, 1956, 16 pp. - Nederlandse keur ; serie auteurs- en boekbesprekingen voor het mulo-examen, 34.
J.H. CARTENS, Ambrosia en Diotima ; Jan Engelman en zijn verwantschap
met HOlderlin en Novalis. Roeping, 31 ste jg., 9, jan. 1956, 541-49.
A. WESTERLINCK [J. Aerts], De verzamelde werken van Gilliams. DWB,

3, maart-apr. 1956, 164-66.
MARNIX GIJSEN
A. VAN DUINKERKEN [W.

Asselbergs], Marnix Gijsen. DWB, 6, juli-aug.
1956, 323-41.
R. GORIS en J. GRESHOFF, Marnix Gijsen. Den Haag, A.A.M. Stols, 1956,
169 pp. (Bespr. F.M. De Louvick, Roeping, 32 ste jg., 1, mei 1956, 49-51).
B. LUYKX,

Ernest Van der Hallen, begenadigde en leider. Zele, Ganzen-

hoeve, 1955, 63 pp.
GERY HELDERENBERG
J. DU BOIS, Gery Helderenberg. Streven,

9de jg., II, 9, juni 1956, 896-7.
P.G. BUCKINX, De dichter Gery Helderenberg. DWB, 6, juli-aug. 1956,
370-73.
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M. PIRA, Triomf van de dood ; beschouwingen bij de jongste bundel van
G. Helderenberg. NStn, 12de jg., 7, juli 1956, 187-90.

Herwig Hensen en de poezie. Antwerpen, Ontwikke-

P. VAN KEYMEULEN,

ling, 1956, 46 pp.
F. CLOSSET, Nederlandse

letteren ; Raymond Herreman. RLV,

22 8te jg.,

4,

1956, 368-72.
A. HERCKENRATH,

Gedichten ; een keur ; ingeleid door M. Rutten. Ant-

werpen, De Sikkel, 1956, 84 pp.
JAN W. HOFSTRA

De romankunst van J.W. Hofstra. BVN, 9de jg., 9, mei 1956,

P.H. DUBOIS,

164-65.
TH. J. DE JONG, J.W.

Hofstra als romanschrijver. Roeping, 328te jg., 4, aug.

1956, 250-52.
R. BRULEZ, Karel

Jonckheere, vijftig jaar. BVN, 9de jg., 8, apr. 1956, 141.

PIERRE KEMP
N. GREGOOR, Dichter

in Kemp-land. BVN, 10de jg., 3, nov. 1956, 45-47.

De dichter-schilder Pierre Kemp. LT, 186, nov. 1956,
431-33.
w. KLOOS, Twee brieven van W. Kloos aan Pierre Kemp. Maatstaf, 4de jg.,
1, dec. 1956, 612-14.
H.H. KNIPPENBERG, Letterkundigen uit Limburg. 7. Pierre Kemp. De Bronk,
4de jg., 4, dec. 1956.

N. NOTERMANS,

P. RODENKO, Man in het zwart, heer van het groen ; bij de 70 8te veriaardag
van Pierre Kemp. Maatstaf, 4de jg., dec. 1956, 9, 594-64.
s. VESTDI JK, Kroniek van de poezie. Het vastgevroren ringetje. De Gids,
119cle

jg., 11, nov. 1956, 398-406.

E. JANSSEN,

Valeer Van Kerkhove. DWB, 7, sept. 1956, 430-32.

OMER KAREL DE LAEY
A. DEMEDTS, Omer
5de jg., 2, 1956, 50.

Karel De Laey ; schets van een persoonlijkheid. WV,

R. FONCKE, Een

bondige kommentaar bij het gedicht „De Koetse" door
Omer-Karel De Laey. VMA, 5, sept.-okt. 1956, 641-59.

M. VERMEULEN, Warden Oom en de familie De Laey. WV, 5de jg., 2, 1956,
55-56.
L. SWERTS, Maria De Lannoy
34ste j g 4, mei 1956, 145-49.
J.C. KAMERBEEK, Leopold

; schrijfster voor jeugd en yolk. Boekengids,

en de oudheid. NSt, 11 de jg., 2, febr. 1956, 98-115.
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E. LOPEZ, Het illegaal gelijk. Het recht van kritiek. Postscriptum [n.a.v. de
discussie Charles-Hermans-Morrien]. Proefschrift, 1 ete jg., 61-64, 90-93,
126-27.
B. VAN DER HORST, Marja buiten zijn boekjes. BVN, 9de jg., 11-12, juli-aug.
1956, 207-08.
HENDRIK MARSMAN
L. VAN DEYSSEL [F.

Alberdingk Thijm], H. Marsman. Maatstaf, 4de jg.,
7/8, okt.-nov. 19 56, 496-502.
G. VAN KLINKENBERG, Marsman en Slauerhof f. Crit. Bul.., 23 ste jg., 3, juni
1956, 128-34.
W. PAAP, Marsman en het verpaapte China. Maatstaf, 4de jg., 7/8 okt.nov. 1956, 486-95.
A.W.P. VAN DER REE, Interpretatie van Marsman, kriticus van anderen en
het eigen ik. Amsterdam, J. Van Campen, 1956, 411 pp.
L. SOURIE, Marcel

Mattijs. WV, 5de jg., 3, 1956, 150-54.

J. DE HAES, Richard Minne of de aangevreten „bot die berst". DWB,
7, sept. 1956, 421-29.
M. PIRA, Pater Van der Meer de Walcheren. NStn, 12de jg., 4, febr. 1956,
93-99.
H. DOEDENS, De historische romans van P.H. Van Moerkerken. LT, 187,
dec. 1956, 612-19.
H.H. KNIPPENBERG, Letterkundigen uit Limburg. 3 : Chrdtien Mertz. De
Bronk, 3de jg., 9, mei 1956, 55-56.
H.H. KNIPPENBERG, Letterkundigen uit Limburg. 6. M. Molenaar. De
Bronk, 4de jg., 3, nov. 1956.
ACHILLES MUSSCHE
P. VAN KEYMEULEN,

jg 6, juni-juli
Achilles Mussche 60 ! Lektuurg., 3de l'—.,

1956, 161-65.
E. PAREZ, Achilles

Mussche als leraar. Persoon en Gemeenschap, lo de jg.,

9/10, juni-juli 1956, 408-11.
F. LULOFS, Verkenning door varianten ; de redacties van Het Uur U van
M. Nijhoff stilistisch onderzocht. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, [1956],

92 pp.
C. BITTREMIEUX, De

dichter Jan Van Nijlen ;- een commentaar. Amsterdam,

G.A. Van Oorschot, 1956, 176 pp.
PAUL VAN OSTAIJEN
P. VAN OSTAIJEN,

Verzameld werk. 4. Proza II. 's-Gravenhage, D.A. Daa-

men, Antwerpen. De Sikkel, 1956, 400 pp.
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A. L.,

Over Paul van Ostaijen als leermeester. De Periscoop,

7de jg.,

2, 1 dec.

1956, 2.
M. EEMANS, Bij

Paul van Ostaijen in de leer. De Periscoop, 7de jg., 1, nov.

1956, 1-2.
M.E. TRALBAUT,

Van Gogh-reflekties op van Ostaijen. Deurne, Drukkerij

C. Govaerts, [1956], 143 pp.
JULES PERSIJN

Persijn. De Toerist,

7, 1 apr. 1956, 205-07.
L. PERSIJN, Jules Persijn en Broechem. De Toerist, 56 8te jg., 7 ; 1, apr. 1956,
207-15.
M. BOEY, Jules

F. DE GRAEVE,

56 ste jg.,

Filip de Pillecijn. Streven, 9de jg., dl. 2, 7, apr. 1956, 651-55.

E. DU PERRON, Verzameld werk. IV. De man van Lebak ; Multatuli's naleven ; Multatuli en de luizen : verspreide stukken. [Verzorgd door E. Du
Perron-De Roos ; F.E.A. Batten en H.A. Gomperts]. Amsterdam, G.A.
Van Oorschot, 1956, 696 pp.
H. BRUNING, De Querido's [Israel en Emanuel]. Roeping, 32ste jg., 8, dec.
1956, 433-35.
MAURICE ROELANTS

Van en over Maurice Roelants ; door Anton Van Duinkerken, Marnix
Gijsen, Raymond Herreman e.a. Brussel, A. Mantau, 1956, 48 pp.
L. UYTENDAELE [J.L. De Belder], Bij de zestigjarige Maurice Roelants ;
naar een redding zoeken of... zwijgen. De Periscoop, 6 de jg., 9, 1 juli
1956, 1-4.
P. BRACHIN, De smart in
jg., 5, mei 1956, 280-99.
E. STRAAT, Moeite

de lyriek van Henriette Roland Holst. V1G, 40ste

met Rodenko, 1-3. Maatstaf, 3de jg., 10, jan. 1956, 765-

76 ; 11, febr. 1956, 855-65.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN,

Elysisch, profetisch en toornend dichterschap

[A. Roland Hoist]. NVT, 10 de jg., 9, 1956, 1007-1010.
J. SCHEPENS, Maurits Sabbe. WV, 5 de jg., 2, 1956, 62-65.
J. NOTERMANS, Zo zag Annie Salomons het Verre Oosten. Band, 15 de jg.,
8, aug. 1956, 350-57.
w. ROUKENS, Frans Schleiden en zijn werk. De Bronk, 3 de jg., juli-aug. 1956,
11-12.
Herinneringen uit den ouden tijd. XI. Het echtpaar SimonsMees. Maatstaf, 4 de jg., dec. 1956, 643-47.
A. SALOMONS,

ARTHUR VAN SCHENDEL
F. CLOSSET, Arthur

Van Schendel. 1874-1946. RLV, 12de jg., 5, 1956, 439-50.
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J. VAN NIJLEN,

Herinneringen aan Arthur Van Schendel. De Gids, 119de

jg., 6, juni 1956, 418-27.
H. WERNERS, A.A.

Steenbergen, Drents verteller. Drenthe, jan. 1956, 6.

s. STREUVELS, Volledige werken. II. Alma met de vlassen haren. Levensbloesem. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956, 549 pp.
T. NEELISSEN, Dichten als bewering van een dubbelgestalte [over Cor Stutvoet]. Roeping, 32ste jg., 6, nov. 1956, 367-69.
J.B. CHARLES, Van „Humanisme met haar op de tanden" tot nep-nihilisme
[Over Fokke Sierksma]. Maatstaf, 3 de jg., jan. 1956, 778-811.
N. VAN SUCHTELEN, Verzamelde werken. 12. Verspreide geschriften. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956, 272 pp.
HERMAN TEIRLINCK
H. TEIRLINCK, Verzameld

werk. 4. Zon ; Het ivoren aapje ; Novellen. Brus-

sel, A. Manteau, 1956, 826 pp.
E. VAN LOKHORST,

Een groot Vlaams schrijver. De Gids, 119de jg., 11, nov.

1956, 382-87.
FELIX TIMMERMANS
D. DE PAULA, Felix

Timmermans, tekenaar en schilder. Hernieuwen,

258te

jg., 1, sept. 1956, 32-38.
B. PELEMAN, Timmermans

tussen rijst pap en paternoster. Hernieuwen, 258te

jg., 3, nov. 1956, 146-49.
D. PEETERS, Felix

Timmermans, tekenaar en schilder. Leuven, Davids-

fonds, 1956, 248 pp. - Keurreeks, 61.
ID., In

memoriam Felix Timmermans. Hernieuwen, 25 ste jg., 1, sept. 1956,

18-24. Id., ibid., 2, okt. 1956, 113-17.
E. YOORS, Gesprekken

met Felix Timmermans. Hernieuwen,

25 8te jg.,

3,

nov. 1956, 141-45.
CYRIEL VERSCHAEVE
A. DE BRUYNE,

Dosfel en Verschaeve ; kroniek van een vriendschap. Gent,

Gudrun, 1955, 28 pp.
C. VERSCHAEVE, Verzameld werk. 5. Uren bewondering voor grote kunstwerken ; letterkunde ; o. red. van Dr. R.V. Van den Bussche. Brugge,
Uitgeverij „Zeemeeuw" [1956], 1007 PP.
C.B. VAN HAERINGEN en W.A.P. SMIT,

Prof. Dr. C.G.N. De Vooys. NTg,

1956, 1-2.
SIMON VESTDIJK
B. WOLKEN, Rembrandt
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en Vestdijk. Roeping, 32 8te jg., 6, nov. 1956, 369-70.

N. GREGOOR,

De vlijtigste handen van Doorn. BVN, 9de jg., 10, juni 1956,

186-88.
J. BOON, Bladerend in het levensboek van Anton Van De Velde. DWB,
1, jan. 1956, 48-52.
A. DE VRIES, Bartje. 4de druk. Purmerend, J. Muusses, 1956, 16 pp. Nederlands keur , serie auteurs- en boekbesprekingen voor het mulo.
HENDRIK DE VRIES
P..H DUBOIS, Het rnenselijk dichterschap van Hendrik De Vries. V1G, 402te
jg., 11, nov. 1956, 658-62.
A. DONKER [N.A. Donkersloot], Dichter Hendrik De Vries ! [Weergave
van de rede gehouden in de Raadzaal to Groningen ter huldiging van den
zestigjarigen dichter Hendrik De Vries, op 17 augustus 1956]. Crit. Bull.,
23ste jg., 7,
i okt. 1956, 291-99.
Rhetorisch, niet genoeg rhetorisch. De Gids, 119de jg., 7, juli
VESTDI
JK,
s.
1956, 55-62.
PAUL VERBRUGGEN
P.G. BUCKINX, De

dichter Paul Verbruggen. De Tijdspiegel, 1 1 de jg., 3, maart

1956, 85-86.
R. DE CNODDER

Dichter Paul Verbruggen. Band, 15de jg., 9, 1956, 405-07.

LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Biekorf
B
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden
BGN
BGPMN Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden
Bibliothêque d'humanisme et renaissance
BHR
Brabantia
Brab
BTPhG Belgisch tijdschrift voor philologie en geschiedenis / Revue
beige de philologie et d'histoire
BVN
Het boek van nu
Deutsche Vierteljahresschrift fur Literaturwissenschaft and
DV
Geistesgeschichte
Dietsche warande en belfort
DWB
HGGSEB Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht
onder de benaming Societe d'Emulation de Bruges
Lektuurg Lek tuurgids
LT
Levende talen
't Land van Ryen
LvR
De Maasgouw
Mg
MLR
The modern language review
NAKG
Nederlands archief voor kerkgeschiedenis
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NS t
NStn
NTg
NVT
OGE
OH
RBPH
RLC
RLV
SpL
TNTL
TvL
V1G
VMA
WT
WV

De nieuwe stem
Nieuwe stemmen
De nieuwe taalgids
Nieuw Vlaams tijdschrift
Ons geestelijk erf
Oud Holland
Revue beige de philologie et d'histoire / Belgisch tijdschrift
voor philologie en geschiedenis
Revue de litterature comparee
Revue des langues vivantes / Tijdschrift voor levende talen
Spiegel der letteren
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
Tydsskrif vir letterkunde
De Vlaamse gids
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
Wetenschappelijke tijdingen
Wes t-Vlaanderen
april 1957

Antwerpen

306

EMIEL WILLEKENS

BOEKBEOORDELINGEN
That Thusendigste Oudsaksische kroniek met Inleiding, Aantekeningen en Bibliographie bezorgd door Gerben Colmjon. 's-Gravenhage,
Mouton 8c Co, 1957, 292 blz.

Met veel goede wil en geduld heb ik deze „Oudsaksische kroniek"
gelezen, in de hoop te mogen vaststellen dat de publikatie wel degelijk
op een autentiek dokument zou kunnen berusten. Reeds de inleiding en
de eerste zin van de tekst zelf leken op zijn minst heel verdacht, maar
als men wil verder lezen, wordt het al te bar : er is geen schijn van kans,
dat deze kroniek omstreeks het jaar 1000 zou geschreven zijn. Het afschrift,
waarvan de tekstbezorger spreekt, maar dat in 1953 spoorloos is verdwenen, zal tegelijk wel het origineel geweest zijn.
De redenen waarom autenticiteit volkomen uitgesloten is, zijn velerlei,
zowel met betrekking tot de vorm als de inhoud. Het gaat hier om een
zeer uitvoerig dagboek (240 blz. druk !) van een „Oudsaksische" boer,
natuurlijk geen doodgewone .boer, maar een landheer, want hij moet in
een stênhits „stellig een vroegere versterking" gewoond hebben en daarom
heette hij ook Stênhils. Dit is al een merkwaardig geval voor die tijd.
Maar er worden nog vele andere personen genoemd, met namen als
Clénberend (vertaald „de kleine knecht"), Grashof, Grotenhils, Manda,
Hrosine, Greitjohan (vertaald „de grote knecht"), Tilman Dagwerk, Wilhelmink, Cotelette enz. Het moet dus een zeer speciaal volkje geweest
zijn, dat toen al zulke namen droeg. Dat Sténhils echter, uit het standpunt
van de naamkunde, zeer ver vooruit was op zijn tijdgenoten, blijkt nog
beter uit de passage op blz. 42-43, waar hij met Feme een gesprek voert over
de keuze van een meisjesnaam. Daar vernemen wij dat de mensen — in
't jaar 1000 ! — door kerkelijk voorschrift gedwongen werden om vreemde
namen te geven aan hun kinderen en dat bij het doopsel een kind (zes !)
verschillende voornamen kon krijgen. En welke voornamen ! Dolorosa,
Cornelia, Beatriks ende Beate, Benedikta, Clementia, Dominica, Petronilla, Christiania, Ursula, Marion. Stenhils moet dus wel een en ander

van de onomastiek gekend hebben, om te kunnen zeggen wat vele eeuwen
later een gebruik zou worden.
Maar ook op andere gebieden was hij een uitzonderlijk verlichte
Oudsakser zijn vrouw overigens ook. Zij kent b.v. de Oudnoorse mytologie en spreekt heel gewoon van Sleipnir, het paard van Odin (hier
natuurlijk Wodan). Nochtans is haar kennis gering, in vergelijking met
de wetenschap van de heer des huizes. Deze is een echte encyclopedist, hij
beweegt zich even gemakkelijk op het terrein van de geschiedenis, van de
taalwetenschap, de aardrijkskunde enz. Hij en zijn gasten spreken van
I Jsland, Groenland en Spanje, van Euro ppa, Affrica, Assia, Israhel, Ros307

land, ook van Pompeji ende Herculanum. Zelfs heeft hij toevallig gehoord
dat Bjarni en Lif Eriksson op hun verre tochten Amerika hebben ontdekt
en dat daar „lifdun in then woldun wilde man mit fetherun umme that
hoved gebondanen" (blz. 210). De Nieuwe Wereld (thisse néowe werold !)
heet echter nog niet Amerika — ik begrijp niet welk bezwaar Sténhils
tegen deze naam heeft gehad — maar wel that Nieje Finland, want
„lokedun thia liude then Finnun almost gelike". Deze benaming werd
dus niet geinspireerd door het Oudnoorse Vinland. Zodra Stenhas dat
wondere verhaal over Leifs ontdekking hoort, komt zijn uitzonderlijke
begaafdheid pas ten voile tot uiting : hij ziet onmiddellijk verwantschap
met de volkeren van Azie (en denkt dus instinktief aan de naam Indianen),
stelt vast dat de aarde rond moet zijn en... vermoedt dat op een andere
planeet ook mensen kunnen wonen. Lees nu even deze machtige ontboezeming : „Scrie ik blide, nis thia tid ferre that ellik land in Europpa is
egane linea to there neowen werold hebbe ; crige man so ene Nordland
Niejfinland linea nevan ene Hammaburg Niejfinland linea, ene Holland
Niejfinland linea nevan ene Lunden Niejfinland linea, and so fort.
Thothta mi thit ene mahtig wihtige tidinge ; so hwe wi mit eneme sterron
becude wordane weren thar menniske wonet bettere than wi. Cunnan wi
nu that olde Europpa farlatan thar man iemer stridet ende mordan dot,
of to mogan thia néowen diede hier coman waldan ende then bodel
bettere sturan" („den boel beter besturen"). Dat staat op blz. 211. Een
andere, even goede vondst is de volgende „Quaddik, scolde man ene ripe
Monumenta Germaniae Historica scrivan for use aftardom, that si witan
ho wonderlik man hier lifda an theme thusendigsten jare. Sprak Otfrid,
si it god ik tharan beginne ; hebbe ik bereds ene luttike liberie tharaf"
(blz. 210). Moet ik nog meer voorbeelden citeren ?
Die Oudsaksische Boer kent dus zeer veel, alleen geen Oudsaksisch. Dit
blijkt al uit de enkele aangehaalde zinnen. Zijn taal is een mengelmoes
van allerhande Oud- en Nieuwgermaanse talen, met oude en jonge leenwoorden enz. Klankleer, vormleer, woordvorming, syntaxis, woordenschat
krioelen van enormiteiten. Sténhfis was zó geleerd dat hij wel Latijn
kende, maar b.v. niet het verschil zag tussen korte en lange vokaal in zijn
Oudsaksische moedertaal. Nog een paar excerpten mogen volstaan.
At laston thia here wider in carron gehladan ende wi mit Ditmare enen
ber („een beker bier") genoman (blz. 48). — Segda he than, was wedar all
that hille jar miserabel scone (blz. 72). — Was bovanquedane („bovengenoemde") man all reht, that wunderlik is that werold is (blz. 74). —
Besittik noh ene upgave thero Francono wérgelde. Nam ik si fit minere
biblioteca ende las (blz. 176). — Was iemer en pikfogal („pechvogel"),
blz. 206. — Segda ene moder tireme barne : so gi stolt hint, ungihOrsam,
scal the grote ber ju gripan (blz. 210). — Lédda mi préster aftar ate wider
in is studio (biz. 238).
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En zo gaat dat voort, met uitdrukkingen en woorden als : thisse scdmlose scobejak (225), astrant ende strabant (226), esbattement (230), en scone
germaniske jongman (267), elkerrnalk „elk" (passim), enz.
Wie dat alles — en er is nog zoveel meer ! — voor Oudsaksisch houdt,
heeft niet de minste moeite om het bekende zinnetje Hebban olla vogala...
eveneens Oudsaksisch te noemen (dit doet Colmjon, in 't Nederlands, in
de inleiding) of om de Reinaert op een Oudsaksische tekst te laten teruggaan (dit doet Sténhtls, in zijn dagboek, blz. 148-149). Oudsaksisch is
bovendien : fléoget blardt, storm an see (241). Evenzo : Egidu, hwdr bis
thu blevan... (275) en een evangelietekst die Kristus . zelf schreef „men
that aecclaesia deda fardoncaron" (137). Maar dat evangelie is niet oorspronkelijk Oudsaksisch.
Het geheel is duidelijk niets anders dan een flauwe grap. Stênhils lacht
inderdaad graag in zijn dagboek, en smakelijk : „Hwan he upgetromed,
slogun wi up use cneo mit hlahhan" „Hlogun wi hlude ha, ha, ha, ha,
ha !" Ik heb het zelf ook vaak moeten doen, met zijn Oudsaksisch. Zijn
hilariteit heeft echter bij voorkeur betrekking op kerk en godsdienst in
dit opzicht wordt de wijze Sténhas een zeer bekrompen mannetje. Of is
hij ook hierin een geevolueerde, die alles weet van het Kristendom zonder
het ooit begrepen te hebben ? In elk geval komt hij daardoor mede in het
illustere gezelschap van het Oera Linda boek, die beruchte „Germanenbibel" in pseudorunen van de 19e eeuw.
De zaak interesseert mij verder niet. Aan het eind van het dagboek
lezen we : „An Oldensele, te scti Plechelmi misse, A° D o MXVI". Mij
dunkt, het kon even goed afgesloten worden op de „30e mei" (nog een
eschatologische datum !),
„maar niemand weet in welk jaar" !
K. ROELANDTS
C.C. DE BRUIN,

Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst,

herzien door —. Eerste Deel. Tijd tot 1300. Voorhoofse Epiek, Hoofse
Epiek, Dierenfabel. Zutphen, N.V. W. J. Thieme 8c Cie, 1956, IX — 286
blz. Ing. f 12.—, geb. f 13.50.
In 1858-67 verscheen de eerste uitgave van de vierdelige Bloemlezing uit
de Middelnederlandsche Dichters, bijeenverzameld door E. Verwijs. Na
diens dood in 1880 werden de volgende drukken door J. Verdam, G. Pennon en F.A. Stoett bezorgd. Het eerste deel bereikte vijf, het tweede drie,
het derde drie en het vierde vier uitgaven. De eerste drie delen bevatten
de eigenlijke bloemlezing, het vierde deel bestond uit een glossarium, dat
in de laatste drukken tot een klein woordenboek uitgroeide. In de laatste
honderd jaar is Verwijs' bloemlezing de voornaamste verzameling Middelnederlandse teksten geweest, waaruit generaties neerlandici en belangstellenden hun eerste kennis van de Middelnederlandse dichtkunst hebben
geput.
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Voor zover zij niet het produkt was van Jacob van Maerlant en zijn
school, was de geestelijke poezie in de bloemlezing stiefmoederlijk behandeld. In de latere drukken hebben de bewerkers daarin geen verandering
gebracht. Zij waren immers aan het glossarium in het vierde deel gebonden. Hadden zij in de bloemlezing andere of nieuwe uittreksels opgenomen, dan hadden zij het glossarium moeten herwerken, een geestdodend
werk, waartegen zij, door belangrijker werk in beslag genomen, terecht
opzagen. Om dezelfde reden hebben zij in de latere drukken ook geen
fragmenten uit wereldlijke of geestelijke werken opgenomen, die tijdens
het lange bestaan van de bloemlezing in het licht werden gegeven. Zo
kwam zelfs in de laatste druk geen uittreksel uit de Aiol, de Perchevael,
de Sint-Servatiuslegende, het Leven van Sint-Lutgart of de Beatrijs voor
en was Hadewijch nog steeds met een gedicht vertegenwoordigd. Wel
hebben J. Verdam en F.A. Stoett zich beijverd tal van uittreksels telkens
naar recenter uitgaven af te drukken, maar zij kwamen er niet toe die
uittreksels, voor zover hun zuiks mogelijk was met de teksthandschriften
zelf te vergelijken.
Wilde Verwijs' bloemlezing voor beginners en belangstellenden zoals in
de voorbije honderd jaar een onmisbaar boek blijven, dan diende zij naar
de eisen van onze tijd grondig herzien te worden. Aan niemand beter dan
aan de ervaren medeivist Prof. Dr. C.C. de Bruin kon de uitgever de zo
noodzakelijk geworden herziening toevertrouwen. In het Woord vooraf
van het hier besproken eerste deel, tevens als voorrede tot de drie delen
bedoeld, legt de nieuwe bewerker rekenschap van zijn werkwijze af. Dat
die werkwijze ten voile aan onze verwachtingen beantwoordt, zal niemand
verwonderen, die de andere werken van Prof. Dr. C.C. de Bruin kent.
Het hinderlijke glossarium, dat de verjonging van de bloemlezing in de
weg had gestaan, liet hij resoluut weg en verdeelde de bladzijden van het
weggevallen vierde deel over de drie overgebleven delen, zodat aldaar de
beschikbare ruimte groot genoeg werd om uittreksels uit voordien niet
vertegenwoordigde werken op te nemen. De stof deelde hij anders in :
deel I en II brengen in de nieuwe bewerking uittreksels uit de tijd voor
1300, deel III bevat fragmenten uit de tijd daarna. Aan de geestelijke
poezie ruimde hij de plaats in, die haar toekomt : Hadewijch is met een
aantal gedichten vertegenwoordigd en het grootste gedeelte van Beatrijs
wordt opgenomen. In verreweg de meeste gevallen heeft hij de afgedrukte
teksten met de teksthandschriften gekollationeerd ; als zuiks niet mogelijk
was, heeft hij de stukken uit betrouwbare moderne uitgaven overgenomen.
Toch heeft hij slechts een paar teksten streng diplomatisch afgedrukt ;
de overige teksten werden met moderne interpunktie en hoofdletters naar
modern gebruik opgenomen, zuiks vooral met het oog op beginners, die
zich aan de hand van de bloemlezing met de verschillende genres uit de
Middelnederlandse dichtkunst vertrouwd wensen te maken. Hieruit blijkt
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dat Prof. Dr. C.C. de Bruin zich met de grootste zorg van zijn taak heeft
gekweten en zich geen moeite heeft gespaard om de haast honderdjarige
bloemlezing de noodzakelijke verjongingskuur te doen ondergaan.
Tot dusver verscheen slechts het eerste van de drie delen, waaruit geheel
de nieuwe bewerking zal bestaan. Vergeleken met de vorige — vijfde —
uitgave zijn er in de nieuwe druk van het eerste deel een aantal teksten
bijgekomen : twee uittreksels uit de Roman der Lorreinen (nu zijn er dus
vier in plaats van twee) ; een uittreksel uit de Limburgse en een uit de
Vlaams-Brabantse A iol ; drie fragmenten uit Lantsloot van der Haghedochte, een onbekende Lancelot-bewerking, waarvan ca. 1933 een groot
aantal fragmenten in het Staatsarchief te Marburg a.d. Lahn aan het licht
zijn gekomen ; twee uittreksels uit de Roman van Perchevael ; een uittreksel uit de Roman van Moriaen ; een fragment uit de Wrake van
Ragisel ; zeven fabels uit de Esopet en een extrakt uit Reinaerts Historie.
Het fragment Hectors Gramschap uit de Historie van Troyen, dat in de
vijfde druk nog naar het Nederduits getinte hs. van Wissen werd afgedrukt, werd hier door drie andere, zuiver Middelnederlandse fragmenten
uit het Hulthemse handschrift en uit hs. Leiden, Lett. 181 vervangen.
Bovendien voegde de bewerker aan dit deel nog een vijfde uittreksel uit
Alexanders Geesten toe, dat hij parallel naar hs. Gent, 2749-6 en hs.
Munchen, cod. germ. 41 liet afdrukken. Al de teksten uit dit eerste deel
heeft hij ofwel naar de hss. zelf, voor zover die in Brussel, 's-Gravenhage
of Leiden berusten, ofwel naar fotokopieen, ofwel naar betrouwbare uitgaven bezorgd. Uit dit alles blijkt, dat we voor een volkomen vernieuwd
eerste deel van Verwijs' bloemlezing staan.
Na zo'n grondige herwerking was het billijk dat de nieuwe uitgave zich
niet meer als zoveelste druk van Verwijs' bloemlezing aandiende. Ook de
titel werd gewijzigd : het werk heet nu niet meer Bloemlezing uit de
Middelnederlandsche Dichters, maar Bloemlezing uit de Middelnederlandse
Dichtkunst. Als n a zo'n ingrijpende veranderingen, die in de geestelijke
poezie nog duidelijker aan het licht zullen treden, de naam Verwijs (op
de kaft zonder en op de titelpagina met weglatingsteken) werd behouden,
dan is zulks als een daad van pieteit vanwege de bewerker en de uitgever
te beschouwen.
Woord- en tekstverklaringen komen er in de nieuwe druk niet voor.
Door het opslaan van het Middelnederlands Handwoordenboek zal de
gebruiker van de bloemlezing zelfstandig leren werken en zich des te
sneller in het lezen van Middelnederlandse teksten bekwamen. Wel stelt
de bewerker een afzonderlijk deeltje in het vooruitzicht, waarin hij moeilijke woorden en passages zal toelichten.
Zo belooft de herziene uitgave van Verwijs' bloemlezing, nadat ze door
de kundige hand van Prof. Dr. C.C. de Bruin een ware verjongingskuur
heeft ondergaan, weer uit uitstek het boek te worden, dat jonge neerlan311

did en tal van andere belangstellenden in de studie van de Middelnederlandse dichtkunst zal inleiden.
J. DESCHAMPS
Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw
van het Nederlands in de 16de eeuw. Gent, Secretarie der Academie, 1956,
L. VAN DEN BRANDEN,

320 blz. (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks
VI. - Nr. 77). Ing. 150 F.
De titel van deze, door de Vlaamse Academie bekroonde, Leuvense
dissertatie omlijnt in zijn uitvoerigheid voldoende wat wij van dit boek
mogen verwachten : een beschrijving van de mate en de modaliteiten
waarin zich in de 16de eeuw een liefdevolle aandacht voor de Nederlandse
taal heeft gemanifesteerd.
In zijn inleiding onderzoekt Dr. van den Branden hoe drie factoren
(Renaissance met humanisme, hervorming en nationale trots) de grondslag
vormen van dit streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw, en hoe
een drukker, Jan Gymninck, zich als eerste heraut van de nieuwe ideeen
opwerpt in zijn inleiding tot een Liviusvertaling [1541].
Het eerste hoofdstuk bestrijkt de periode 1550-1575, waarin wij naast
Joos Lambrecht, de muzikant Tielman Susato, de taalzuiveraars Jan van
den Werve (jurist) en Jan van Mussem (rederijker), vele andere bekende
en onbekende namen van humanisten, wetenschapsmensen (Dodoens),
schoolmeesters en theologen (N. van Winghe) als baanbrekers begroeten. —
Het tweede is een boeiend hoofdstuk, geheel gewijd aan Coornhert als taalijveraar, „ille sermonis nostri magnus censor" zoals Lipsius hem noemde. —
Op een dergelijke wijze vormt Kiliaan het middelpunt van hoofdstuk 3 ;
hierbij is gevoegd een „Overzicht van ons onderzoek betreffende de
ger.- en gal.- woorden uit het woordenboek van 1574" (p. 109-113). — Het
vierde hoofdstuk omspant de periode van 1575 tot 1600, de uitbouw van
de door hun voorgangers verspreide ideeen over de „rycmakinge van onze
moeders tale", beginnend met Antonius Sexagius en eindigend met Jacob
Duym, de Leuvense „wapentuer" die na zijn verbanning in Leiden asiel
vond. Wij vinden hier ook Jan van Hout die merkwaardige taalpolitieke
maatregelen treft, door het administratief personeel van de Leidse stadssecretarie opdracht te geven de bastaardwoorden zoveel mogelijk te vermijden. Naast Marnix wordt o.a. de zeer interessante Nederdvitse Orthographie
[1581] van Pontus de Heuiter besproken, waarin een bewust streven naar
een eenheidstaal (een „gemeingelde Tale") uitdrukkelijk wordt naar voren
gebracht. — Twee eminente figuren, H.L. Spiegel en Roemer Visscher,
worden dan in hoofdstuk 5 apart behandeld en belicht vanuit het speciale
standpunt dat Dr. van den Branden zich gekozen heeft. — In het zesde
hoofdstuk komt de mathematicus Simon Stevin aan de beurt, die onder
meer zoveel gedaan heeft voor de vorming van de exact-wetenschappelijke
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vaktaal. — De schrijver besluit met een nuttig overzicht van de gelijkaardige stromingen in Italie, Frankrijk, Engeland en Duitsland, nuttig
omdat wij om zo te zeggen instinctief geneigd zijn in dit hele streven een
locaal Nederlands verschijnsel te zien. Als bijlage tenslotte een indrukwekkende „Lijst van de behandelde uitingen tot 1600 in chronologische
orde gerangschikt" (p. 302-306) en een goed register.
Uiteraard zouden over dit rijke boek wel detailopmerkingen zijn te
maken, maar ik heb zoveel ontzag voor het verwerkte materiaal dat ik
deze met een gerust geweten achterwege laat. Ik zou eerder een vraag van
principiele aard willen stellen : liggen de wortels van de behandelde
tendenzen niet veel dieper en veel verder dan de schrijver laat vermoeden ?
Wekt het geen verwondering dat dit hele streven werd gelanceerd door
de drukker Jan Gymninck, een illustere onbekende ? Moest de vertaling
van Vesalius' Epitone [1568] door Jan Wouters nog komen bewijzen „dat
ook de geneeskunde in het Nederlands kon behandeld worden" (p. 53) ?
De schrijver doet waarachtig alsof geen Jan Yperman en geen Thomas
Scellinc waren voorafgegaan. Hebben gemmae en vocabularia de boekdrukkunst moeten afwachten (p. 5) ? P. 2 wordt het voorgesteld alsof de
„eerste stap in de richting van een herwaardering van de volkstaal" tegenover het door God uitverkoren Latijn, onder impuls van de Hervorming
werd gezet. Schrijver wil daarmee toch niet beweren dat de eerste Nederlandse bijbel reformatorisch was ?
Mijn grootste bezwaar tegen dit boek geldt dus een tekort aan historisch perspectief. Het is mij niet bekend of Dr. van den Branden het plan
heeft deze zo boeiende beschrijving van het streven naar zuivering en
opbouw verder door te trekken doorheen de 17de eeuw, een nieuw werk
dat wel zeer wordt gestimuleerd door een vanwege de Vlaamse Academie
uitgeschreven prijsvraag voor het jaar 1958 (zie Jaarboek van de Kon.
Vl. Ac. voor Taal- en Letterk. 1957, p. 99 sub. 2). Mij lijkt het meer
aangewezen dat eerst eens onze laat-middeleeuwse letteren van dit standpunt uit zouden worden beschouwd.
Treffend is b.v. de ontzaglijke weg die ons taalbewustzijn heeft afgelegd
van de stuntelige, woordelijke, interlineaire vertaling der Wachtendonckse psalmen tot het Luikse diatessaron [voor 1271]. Het had er alle schijn
van dat een vertaling aanvankelijk alleen diende om het Latijn gemakkelijker toegangbaar te maken ; later krijgt zij zelfstandige waarde : „Want
kirdic de blote wart also in didsche alse si in den texte gescreven syn, so
bleve dit werc alte donker in vele steden. ende oc souden de wart die is
screve in somen steden schinen iegen redene ende iegen onse gheloeve"
(D. Plooij e.a., The Liege diatessaron. Amsterdam 1929, p. 4). — Ook de
proloog van Geert Grootes souterboek [1383-1384] bevat zulk een principiele verklaring ; ook hij wil zo getrouw mogelijk overbrengen, woordelijk waar het kan, maar op de voorgrond staat toch altijd een verstaan313

bare volzin die alles en juist weergeeft : „Dese ghetijde onser vrouwen sijn
in duytsche ghesat van woerden te woerden als hi naest konde die si
oversatte beholden heelheit ende verstandelheit ende waerheit des sinnes"
(N. van Wijk, Het getijdenboek van Geert Groote. Leiden 1940, p. 36). —
Tegenover deze postieve bevestigingen van taalbewustzijn staan dan weer
uitlatingen — en dit tegenspel maakt het juist uitermate boeiend — als
van die biechtdochter die angstig de vraag stelt „Vader lieve, is vraghe
iu berecht mi : is dat pater noster soe goet in duutschen als in latijn ?"
(Is. le Long, Boek-zaal der ndd. Bybels I (Hoorn 1764) p. 228 ; cfr. D. Tinbergen, Des Coninx Summe, Leiden [1900-1907], p. 167). Het was in die
tijd immers een algemeen verspreide opinie dat de Latijnse gebedstekst
een speciale virtus bezat, het reciteren ervan (zelfs als hij niet werd begrepen) een bijzondere verdienste bezorgde en als een oefening van ootmoedigheid en gehoorzaamheid werd beschouwd, omdat intentie en wil in
deze zaken toch verre primeren boven het intellect. Van de „kerkhervormer" Busch is het toch bekend hoe hij heeft gewoed tegen sermoenen,
getijden- en devotieboeken in de volkstaal en hoe hij zelfs Dietse missalen
heeft verbrand (Margaret Deanesly, The Lollard Bible. Cambridge, 1920,
p. 114) ! — De jonge Gerard Zerbolt van Zutphen (a 1398) mengt zich in
de controverse met zijn vurig pamflet De libris teutonicalibus et de precibus vernaculis, dat zeer leerzaam is in dit opzicht. Want het is toch
merkwaardig hoezeer ten onzent de geestelijke literatuur onder het dwangbuis van het Latijn heeft gezeten, zodat nog op het eind der 14de eeuw
met klem van redenen en met adstructie van uitspraken uit bijbel en
kerkleraars moet worden betoogd dat onze innerlijke gevoelens eerder en
beter opgewekt worden door woorden die wij verstaan dan door woorden
waarvan ons de betekenis ten enenmale ontgaat (J. van Rooy, Gerard
Zerbolt van Zutphen. Leven en geschriften. Nijmegen 1936, p. 210).
Ik geef toe : aan dithyrambische lof voor de Nederlandse taal was men
toen nog niet toe. Maar de moed die deze mannen opbrachten om de
dictatuur van het Latijn te breken, moet zeker als een vorm van beginnende verheerlijking warden beschouwd. En de boven geciteerde uitspraken zijn even zovele mijlpalen bij de opbouw van het Nederlands, pijlers
waarop de constructie van de 16de eeuw zich kon voltrekken. — Ook op het
gebied van de zuivering kunnen mnl. voorbeelden worden aangehaald. De
proloog van Broeder Gerard van Herne [± 160], deze meest liefdevolle
getuigenis over Ruusbroec — is het niet alsof iets van de stille gloed van
Emmaus over ons neerdaalt „Ende alse wi hem ghemeinlic baden dat hi
langher bi ons bleve..." — die nog steeds in de tiende jaargang [1895] van
Het Belfort zit verscholen, deze proloog is in dit opzicht zeer merkwaardig.
Broeder Gerard, die zelf vrij rijkelijk met bastaardwoorden omspringt,
werd zeer getroffen door Ruusbroecs taalzuiverheid : „Oec is te merken
dat dese boeken ghemaect sijn in onverminghede brueselschen dietsche,
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soe datter luttel latijnscher ofte walscer woerden ofte van enighen anderen
tale in sijn ghesaeit" (p. 19). — Ook uit de reeds boven vermelde voorrede
van Groote bij zijn souterboek kan hier een passage worden aangehaald :
„Daer om heeft hi (t.w. de vertaler, dus hij zelf) in sulken steden daer
die slechte duytsche woerde niet proper en stonden na den sinne of den
sin verdonckerden. daer heeft hi ghesat die naeste duytsche woerde. die
den rechten ende den opensten sin gheven" (N. van Wijk, o.c. p. 36).
Groote illustreert dit met een voorbeeld van syntactische aard (te lang om
hier te citeren) en een van lexicologische aard : iubilieren zal hij veranderen in volhertelike bliscap (hebben).
Er zou nog veel meer op te diepen zijn uit de mnl. periode maar ik ben
al het bestek van deze recensie te buiten gegaan. Men beschouwe het boven
gezegde ook eerder als een pleidooi voor het betrekken van de voorafgaande eeuwen in dit onderzoek, niet als kritiek. Want het is een hartversterkend boek. Hoeveel moeite en zorg wordt er sinds eeuwen aan onze
moedertaal besteed ! En het zijn toch de volgelingen van deze taalminnaars die, tegen alle sociaal-economische factoren in, het mirakel van
het Vlaamse zelfbehoud hebben verwezenlijkt... tot nu toe.
ROBRECHT LIEVENS

W.A.P. SMIT, Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's
naar continuiteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. Deel

I : Het Pascha-Leeuwendalers. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956, 519
blz. (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, 5a). Ing. f 12.50.
Een leerzaam boek met degelijk gehalte, even nauwkeurig in het onderzoek als voorzichtig in de gevoigtrekking, waardoor geen uitkomsten opgedrongen, maar de gegevens overzichtelijk voorgelegd worden. Dat deze
strikte zakelijkheid wel eens omslachtig uitvalt, neemt de dankbare lezer
er maar bij. De schrijver weet zijn soms wat subtiele ontledingen meestal
aannemelijk te maken. Zijn methode is historisch, gaat de oorsprong van
Vondels leer over het drama na en volgt de ontwikkeling van het ene
treurspel uit het andere. Zijn kracht blijkt vooral te liggen in het doorgronden van de „emblematische" strekking, die vrijwel met de christelijke
geest samenvalt.
De grote vraag, die de Utrechtse hoogleraar intussen overlaat, is of
zijn studie niet eerder de stof behandelt dan de vorm. Als hij Hierusalem
verwoest nu eens extatisch noemt en dan weer visionair, schijnt hij eigenlijk de symboliek van het bijbels onderwerp op het oog te hebben. Telkens
legt hij voile nadruk op voorafbeeldingen van Christus in het Oude Testament en daarmee op het geloof in de Voorzienigheid. Dat is zeker van
het hoogste belang, maar betekent het een dramatisch of een theologisch
motief ? Wordt het zwaartepunt van de handeling er niet door verplaatst
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boven de aarde, waar het toneel met uitzondering van Lucifer toch leeft
en beweegt ? De fijne analyse van Jozef in Dothan is wel bijzonder goed
gelukt, omdat het zinnebeeldig element in dit spel zo duidelijk doorschijnt. Maar als Jozef tegelijk de zoon van Jakob voorstelt en de figuur
van Christus verbeeldt of, zoals de schrijver het terecht opmerkt, „Jozef
en Jezus ongemerkt in elkaar overgaan", helpt deze verdubbeling van de
persoonlijkheid dan de spanning versterken of verzwakken ? Zelf spreekt
Smit van „twee-eenheid", wat tenslotte bevestigt, dat een zinnespel iets
anders betekent dan een drama.
Hoe de schrijver aan zijn leermeester Verwey een „onfeilbare" smaak
voor poezie toekent en tegelijk Jan te Winkel, die door Verwey om zijn
ongevoeligheid voor poezie werd afgewezen, de „grand old man" in de
literatuurgeschiedenis kan noemen, mag hij voor zich zelf verantwoorden.
Groter betekenis voor de gang van zijn betoog heeft de opzet om Vondels
treurspelen te verklaren e mente auctoris, wat hij wil bereiken door geregelde verwijzing naar de theorieen, die de dichter in zijn voorberichten
verkondigd heeft. Maar de geestelijke vader van zulke beschouwingen is
toch niet dezelfde persoon als de dichter ; het is Grotius of Vossius of een
ander geleerde, met wie Vondel zich gewillig dekt, zonder ermee vereenzelvigd te mogen worden, zolang een filoloog en een scheppend kunstenaar er twee zijn. Het onderscheid tussen beiden spreekt genoeg uit de
heel verschillende toon van het pijnlijk ineengeschroefd proza, waarmee
Vondel zijn vanbuiten geleerde les opzegt, en de levende poezie van zijn
treurspelen. De dichter staat gelukkig boven zijn opgedrongen klassicisme,
waar zijn barok stijlgevoel hem telkens aan ontgroeien laat. Daarom raakt
de bedoeling, die hij met het uitstallen van allerlei autoriteiten te kennen
geeft, alleen de school, terwijl de wezenlijke werking van zijn spelen het
leven aangaat. Het is er dan ook ver vandaan, dat Vondel persoonlijk
voor zijn eigen werk de beste getuige zou zijn, want niet wat hij wil, maar
uitsluitend wat hij kan is voor het oordeel beslissend. Met recht en reden
vindt Croce een Goethe de laatste om over zijn dichtwerk te oordelen. Al
de argumenten, die Vondel van zijn leermeesters overnam, maken hem
niet tot een zegsman voor de werkelijke waarde van zijn drama. De
kunstleer is immers van vreemden, het kunstwerk van hem zelf ; en het
verstandelijk program vormt hoogstens de buitenkant van zijn wezen, dat
zich zuiver in poezie openbaart. Liet Vondel zich volledig tot formules
van een abstracte esthetiek herleiden, dan was hij niet Vondel, maar een
soort Jan te Winkel, die alles van de geschiedenis of wist, maar een onberekenbare grootheid als de inspiratie, waarvoor boeken hem geen afdoende
gegevens bezorgden, met zogenaamde objectiviteit van zich afhield. Een
schoolse theorie over latijnse of griekse tragedies kan zonder meer — en
dat „meer" is juist het wezenlijke, aangeduid met geheimzinnige termen
als dichter bij Gods genade en scheppend kunstenaar — geen kunst
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bezielen. Niet toevallig gaat de nieuwste interpretatie van Shakespeare
louter van de poezie uit. Daarentegen meende het geslacht van Jan te
Winkel de meesterwerken van Shakespeare aan een geleerde als Bacon
te moeten toeschrijven, alsof het genie dan een tikje minder wonderbaar
werd. De schelp verklaart de parel niet, zegt Paul Claudel.
De verhoudingen liggen wel zó, dat Vondel meermalen door geleerde
ballast werd bezwaard in zijn vrije vlucht. In plaats van motoren ziin de
boeken, die hij naar voren schoof, remmen voor hem geweest. Het is een
verdacht teken, dat de waarde van zijn dramatiek heet of te hangen van
modellen, die zijn overmatig vereerde voorgangers hem leverden. Zo
wordt de betekenis van de Judasfiguur in Jozef in Dothan door Smit afgeleid uit het voorbeeld van Grotius, ofschoon een drama toch voor zich
zelf dient te spreken. Dat verder zoveel gevallen aangewezen staan van
motieven, die in volgende spelen van Vondel opnieuw dienst moeten
doen, verhoogt het vertrouwen in zijn oorspronkelijke scheppingskracht
niet bepaald. Niemand zal tegenspreken, dat Peter en Pauwels evenals
Maria Stuart episch en statisch aandoet ; alleen geldt dat ondramatisch
karakter min of meer voor ieder treurspel van Vondel. Het „hartstochtelijke", dat Smit meermalen in de figuren denkt te vinden, lijkt tamelijk
denkbeeldig, want de dichter laat ze meer retorisch optreden dan tragisch,
omdat zijn weelderige woordkunst boven alles hoorbaar blijft als een
orgel, dat de zangers doorlopend overstemt.
De schrijver haalt een overvloed van historische feiten aan, waarbij er
enkel een wordt vergeten en wel het onmiskenbare feit dat Vondels spelen
het op het toneel, waar nu eenmaal de proef op de som ligt, in de praktijk
niet doen. De jaarlijkse vertoning van Gijsbrecht is een uitzondering, die
de regel bevestigt met een plaatselijke herdenking buiten de literatuur om.
Nu is een drama gemeenschapskunst of het is geen echt drama ; en dus
levert de werking op ons yolk tenslotte de maat voor Vondels kracht als
toneeldichter. Een tien verschillende stukken van hem zijn in de loop
van deze eeuw opgevoerd en geen enkel heeft het uitgehouden. Het bleef
bij loffelijke experimenten, waarvoor edelmoedige offers gebracht zijn
zonder evenredige resultaten. Niemand zou zich liever laten overtuigen
van hun vruchtbare levenskracht dan een persoon, die in 1904 de vertoning van Lucifer door Utrechtse studenten, in 1908 van Adam in Ballingschap door Willem Royaards, in 1910 van Lucifer door dezelfde grote
artiest met boekjes en artikels hielp bevorderen. Maar hoe langer ik me
met de studie van Vondel bezighoud, hoe meer ik zijn betekenis in andere
gaven zie dan dramatische. Wat een toewijding hebben de nodige regisseurs samen met decorateurs besteed aan het monteren van Gijsbrecht !
En leeft dit nationale stuk werkelijk in het hart van Nederland zoals
Wilhelm Tell in dat van Zwitserland en meer duits sprekende landen ?
Of is het zoveel als een eerbiedwaardig grafmonument, waarvoor op
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bepaalde gedenkdagen bloemen neergezet worden ? De opeenvolgende
proefnemingen, die altijd weer van voren of aan moesten beginnen, om
tenminste door een nieuwe opvatting de aandacht te trekken, lieten geen
vaste traditie opkomen, zoals een telkens wisselende oplossing van het
probleem met de reien bewijst. Royaards' schitterende vertoningen dreven
vooral op muziek en praal, terwij1 het hoogtepunt in zijn Adam de dans
van de engelen uitmaakte, een louter visueel en geen dramatisch element.
De grondige wetenschap van Smit en andere kenners zal onmogelijk de
zekerheid geven, dat Vondel waarachtig een groot dramaturg is, want zo
iets kan alleen de artistieke daad bereiken. Als bepaalde treurspelen soms
indruk maken, danken ze dat vooral aan hun stichtelijke strekking als
geloofsgetuigenis binnen een kring van geestverwanten. Dat illustreren
de geregelde opvoeringen van Jozef in seminaries, dat bevestigde heel
uitdrukkelijk het klinkend protest tegen Hitlers „staatzucht" door de
Vrijzinnige Christen Studenten Bond, die Lucifer ruim twintig jaar geleden in een adem zonder pauze speelde met de reien als vurig belijdend
spreekkoor. Zijn het nu zulke bijkomstige omstandigheden, die een klassiek werk pas actueel maken, dan is het succes zelf een vorm van kritiek.
Dit voorbehoud op de belangrijke studie van Prof. Smit maakt een
lezer dubbel benieuwd naar het vervolg, waarin de rijpste treurspelen aan
de beurt komen.
GERARD BROM
LODEWI JK VAN DEYSSEL, Het Leven van Frank Rozelaar, Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry
G.M. Prick. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956, 392 blz. (Zwolle drukken
en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden, Nr. 17). Ing. f 9.

Onze jongste Van Deyssel-specialist, Harry G.M. Prick, die zich sinds de
dood van de meester verdienstelijk heeft gemaakt door de publikatie van
allerlei inedita, zorgvuldig toegelicht, heeft nu voorlopig de kroon op zijn
werk gezet door het bezorgen van de eerste volledige uitgave van Het leven
van Frank Rozelaar. Door een grondige bestudering van het aan zijn zorgen
toevertrouwde Van Deyssel-archief, o. a. van overvloedig dagboekmateriaal,
was hij in staat in zijn „Inleiding" het ontstaan van het bock uitvoerig te
beschrijven, terwiji hij in de „Aantekeningen" en „Bijlagen" voor uiterst
zaakkundige, zij het wel wat overvloedige toelichting zorgde. De wetenschappelijke waarde der uitgave wordt nog verhoogd door een nauwkeurige beschrijving van het handschrift alsmede door de mededeling van het
variantenmateriaal.
In een opzicht maakte Prick het zijn lezers niet gemakkelijk : deze zal
zelf door tijdrovende collatie van de vroegere edities met de onderhavige
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moeten achterhalen, welke gedeelten van de tekst hier voor het eerst in
druk zijn verschenen, terwijl het toch voor de hand had gelegen deze
passages door een ander lettertype of anderszins te signaleren.
Wie kennis neemt van de onbekende Rozelaar-fragmenten, zal de bewerker dankbaar zijn voor het feit, dat hij veel belangrijks en schoons aan de
vergetelheid heeft ontrukt, bijv. de pagina's 29, 31-32 en 270 die belangrijk
zijn voor de toekomstige biograaf 1 ; de beschouwing over Dandysme (p. 7275), de bladzijden over de verhouding van naturalisme en de kunst, die de
auteur van Frank Rozelaar trachtte te realiseren, door hemzelf „divien
realisme" genoemd (p. 219-222 en 227). Zowel in de „Aantekeningen" als
in de „Bijlagen" verschaft Prick ons kostbare karakteristieken van de
Rozelaar van de hand van Van Deyssel zelf, dat merkwaardige amalgama
van objectiviteit en subjectiviteit. Wie zich rekenschap heeft gegeven van
het „divien realisme" van Frank Rozelaar, zal beseffen, wat Van Deyssel
bedoelde met zijn uitspraak : „Ik hoop mijn leven lang te blijven een
student in Godgeleerdheid en Levenskunst" (p. 84).
Van Deyssel was geneigd voor de Waarheid te houden wat hij had
gedacht en gevoeld in zijn beste momenten. Als zodanig beschouwde hij
zijn begenadigdste ogenblikken in de tijd van oktober 1897 tot augustus
1898, toen Frank Rozelaar ontstond. Op 19 oktober 1897 schreef hij „Ik
leef in den Hemel. Ik leef in het Eeuwige-Leven". Hij was dus volkomen
consequent, toen hij op 19 mei 1944 op een vraag van Prick : ,,wat Lodewijk van Deyssel nu eigenlijk is, zoals ik zelf katholiek ben, een ander
Nederduits Hervormd of Doopsgezind", verzekerde dat volgens zijn overtuiging„ het stoffelijke het goddelijke is en de wereld, waarin wij leven, de
hemel". Zijn geloof was dus ,,het divien-realisme". (Roeping, 28ste jaargang, 1952, p. 294).
Uit de aantekeningen van Prick weten wij, dat Van Deyssel in de Rozelaartijd veel met Goethe bezig was ; daarom is het misschien niet toevallig,
als Van Deyssels uitspraak op p. 292: „Wij hebben onze oogen, niet zoo
zeer om daarvan het zintuigelijke vermogen te vermeerderen, door er van
buiten iets onbezields tegen aan te zetten, als wel om ze van binnen uit te
veredelen en te begeesteren, door steeds mooi denkende te zijn terwijl wij
er uit kijken", ons een plaats uit de Camera 2 te binnen brengt : „Giithe
(of een ander, maar ik meen, dat het Giithe was) sprak uit mijn hart, toen
hij mikroskopen en vergrootglazen met zijn banvloek trof." In dit verband
is het interessant te lezen hoe Van Deyssel zich zelf zag : „Er is een kriant
kontrast tusschen mijn zelf-taxatie, als ik van binnen, van mijn intiem
studeervertrek-mijmer-leven uit oordeel en de ook door mij oprechtelijk
uitgebrachte taxatie van mij-zelf, als ik naar het gehalte van het tot nu
1 Trouwens, de hele Rozelaar is door zijn karakter van een ernstig en oprecht dagboek
te zijn, een uiterst belangrijk document voor een biograaf.
2 In het essay Vooruitgang.
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toe door mij geproduceerde oordeel. Het is mij onmogelijk mij geestelijk te
voelen anders dan tenminste iemant als Goethe b.v., maar oordeel ik naar
mijn werk en zeg ik : wat zou je van den voortbrenger van dat werk zeggen,
als je 't niet zelf was, dan antwoord ik : een soort Hollandsche Huysmans,
van dien rang namelijk" (p. 336).
Voor de biograaf in spe is verder belangrijk, wat Van Deyssel op 28 december '98 schreef aan Arnold Ising Jr. : „Ik heb juist gelezen de Confessions van Rousseau, die ik nog niet kende, en ik ben er ten sterkste door
getroffen, hoe ontzettend ik in de meeste dingen op die man lijk. Met
geen auteur heb ik ooit kennis gemaakt, die, wat zijn menschelijken aard
aangaat (niet zijn geestelijke aspiraties) zoveel overeenkomst heeft met mij."
(p. 343)
Volgens Prick zou het gewenst zijn de invloed na te gaan van Alfred de
Musset op het denken van Van Deyssel. Zijns inziens staat het vast, dat
de lectuur van De Musset het proces van Van Deyssels breken met de
katholieke kerk heeft verhaast.
Er valt dus veel te leren uit de overvloed van citaten uit allerlei ongepubliceerde bescheiden welke Prick te onzer beschikking heeft gesteld. Was
dit alles nodig om Frank Rozelaar te situeren en toe te lichten ? Zeker
niet, Pricks uitgave, voorbeeldig van toewijding aan zijn vereerde schrijver,
is geen toonbeeld van soberheid in de annotaties. Zijn commentaar bevat
tal van gegevens, die, hoe belangrijk of interessant ook, niet onmisbaar
waren, zelfs onbeduidende en lachwekkende. Want de grote Van Deyssel
had met zijn vader en met de dichter Leopold een neiging tot het beuzelachtige gemeen. Wie dus in deze tijd, nu zijn werk, zeker bij de jongeren,
weinig weerklank vindt, zijn papieren wil doen stijgen, doet niet verstandig
door deze kant van zijn veelzijdige en grillige persoonlijkheid onnodig in
het licht te stellen.
F. JANSONIUS
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